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1.4 Oswiadczenie kierownfctwa jednostkl
Kierownlctwo jednostkl zloiylo oswtadczenle w ktoryrn tniEidzyinnymi stwlerdzllo:

Podmlot uprawniony do badania oraz biegly rewldent Sq nlezaleznt od badanej jednostki.

Spetnlono warunkl okreslone wart. 56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 0 blegtych rewidentach i ich

samorredzte, podmiotach uprawnlonych do badanla sprawozdan f1nansowych oraz 0 nadzorze

publlcznym CDz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).

Nie stanowHo przedmiotu badania wykrycle i wyjasnienie zdarzen podlegajC\cych sclganiu, np. naduiyc

oraz innych nleprawidlowoscl, Jakie mogfyby wystqplc poza systemem rachunkowosct

1.3 Ustalenia ogolne
Badana jednostka udostepnlla zadane przez bfeglego rewidenta dane, udziellta Informacji i wyjasnien
nlezbednych do przeprowadzenla badanla. NieWystqpiio ograniczenie zakresu badanla.

1.2 Okres przeprowadzenia badanla
8adanie przeprowadzH biegty rewident Urszula Krzyzak Nr ewidencyjny 1982 Krajowej Izby Biegtych

Rewident6w z uoztalern asystenta Eliblety Wislickiej w okresle 30 stycznla 2014 roku do 22 kwie:n:a

2014 roku If.! siedzibie Spoldzlelnl i W sledzible audytore.

1.1 Umowa 0 badanie
Badanie przeprowadzono na podstawie umO\'JYnr 17/2014/723 z dnia 30 stvcznla 2014 roku zawarte]

pomll;ldzy Sp6ldzielnla Mieszkanlowa "Przy Metrze", Z siedzlba 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12,

kt6r'l reprezentuje Marek Pykato - Prezes Zarzqdu oraz Grzegorz Janas Zastepca Prezesa ds.

organtzacyjno-prawnych a DOSSIER Sp. 0.0. Z sledziba 00-845 Warszawa, ul. !:.ucka 20 lok. 55,

podmiotem uprawnlonym do badanla sprawozoan finansowych wplsanym pod numerem 1561

Krajowej Izby Biegfych Rewidentow, Wyboru podmlotu uprawnionego do badania sprawozdania

finansowego dokonata Rada Nadzorcza Spotdzleini 'II dniu 16 grudnia 2013 roku - Uchwala Nr

38/2013.

A. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

....DeSSIER' ...~p.tO.D. Membrede& International
PocfmiotupRlwfliony do badaniBspRlwozdarifinansowychKlBR 1561
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2.1 Przedmiot dziatalnosci jednostki
Celem dziatalnoscl Spofdzlelnl jest zespokajene potrzeb mleszkaniowych i Innych potrzeb c.zlonk6w
oraz leh rodzln, przez dostarczenle samodzielnych lokali rnleszkalnych, dornow jednorodzlnnych,
miejscs postojowych w garaiu wlelostanowlskowym, a takie lokall a Innym przeznaczeniu.
Przedmiotern dzlalelnosc. Spcldzlelrn jest:
.. budowanie lub nabywanie budynk6w w celu:
a). ustanowienia na rzecz czlonkow sp6ldzielczyc:hlakatorskleh praw do lokall mleszkalnvch,

b). ustanowienia na rzecz cz~onk6w wlasnosclowych praw do lakali,
c). ustanowlenla na rzecz czlonkov, odrebnej wlasnoscl lakali,
c). przen.esrerua na rzecz czlonkow wlasnosf.i oornow jednorodzinnych,

e). przentesteme lub sprzedazv na rzecz czlonkow wlasnosc! dztalek pod budowe dorn6w
jednorodzinfl)iCh,

6. ujaWnilismy Waszym przedstawicielom wszystkie zdarzenla, ktore nastqplfy po dade bilansu I
moglyby mlec wptvw ne trafnosc sformulowanej oplnli 0 prawidlowoscl I rzetelnosci naszego
sprawozdania finansowego iocene sytuacji majqtkowej i finansowej.

5. jednostka nesza posiada tytuty prawne do wszystkiehsktadnlkow aktywDw;

4. udostepnulsrnv biegtym rewidentom dZla/aj'lcym w Imieniu Dossier Sp. Z0.0. kompletne:
ksl~gi rachunkowe (w tym dowody ksJ~gowe);
sprewozdanle tlnansowe na dZien 31 grudnia 2013 roku;
na dzien 31. grudnla 2013 roku zostaly kompletnie zidentyfikowane i prawidlowo wvcenione
zeoasv rowarov, i nrcduktov, golowyc'1. przekraczajace rno:zliwosc Ich sprzedazv, materlalv i
towarv zostaty wycenlone VI' wartosciech nie wyiszych od wynlkajqcych z ich sprzedazy netto:

3. w ksieqach rachunkowych i w sprawozdanlu finansowym na dzlen 31 grudnia 2013 roko zostalv
kornpletnle ujE:tezcarzenle, ktore mogq rzutowac na przyszlq svtuacje finansowq naszej jednosrki,
a mianowicie zastawy, poreczenla, zobowiazania warunkowe itp. zdarzenia:

• sprawozdanle finansowe bedace przedmlotern opinii jest wolne od tstotnycn b!~6w I
przeoczen:

• byly przestrzegane przeplsy prawa j warunkl zawartych um6w istotnych z punktu widzenia
naszej dzlalatnoscl, a zwraszcza jej kontynuacji;

2. wedlug naszej wledzy I dobrej wiary:

1. jestesmv swiadoml, ze ponosirny odpowledzlalnosc ZLl prawldtowosc i rzetelnosc bfldqcego
przedmlotem badanla I opinii, sprawozdania finansowego oraz staoowlacych podstawe ksiqg
rachunkowych, w tym dowocow ksl~gowych;

£.;"') s, rollh"'" I.)~. s~I L H." Sf !0.0. Membrede... Itrtemational
Podrniot uprawnlonydo badaniasprawozdan finansGwydlKlBR.1561
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urszula~1(

StroflaSz3J

• Andrzej Ba;'lL.owski
• StGlnls~awGolatowski,

sklaJzie'

d~,~ ,.... '" .I ..I' •I .•

2.S Rada Nadzon::za

2.4 Kierawnictwojednostki
W dniu 12 gl'udnla 2012 roku Rada Nedzorcza ucnwalq or 38/2012 wybrafa na czlonka ZARZADU -

Prezesa Zal7.qdu Pana Marka Pykah:;, I ucl1walil nr 39/2012 wvbrala na czlonka ZARZADU - Zastepce
Prezesa Zarzadu Pana Gt I.egorza Janasa, I uchwal~ or 40/2012 wybrala na czlonka ZI\RZf\DU -

Zastepce Prezesa ZI:Ir2G)du·Paniq Beate xunstetrer.
Do dnia zakcnczerua badanla nie bylo 7rnian w sl<rddzie731T !,

Do reprezentacjl uprawnieri sq dwaj czlonkowie zarzadu lub jeden czlonek zarzadu i petnornocnrk

2.3 Kapita! podstawowy jednostkl

Na poczarek roxu 5poMzielf1la pcstadala kapital podstowowy W wvsokosc! 200535 975,91 zi a i1d

dzie{) bilansowy 179 582255,70 zt

okres dzi3falnos::i jeonostkt jest nieogranlczony,

KRSw druu 23 li~Cd 2009 roku, SUcXd?ielni,) cos.sda Wpi~ 'II' KY'.J:c)'NYt'l Ket"'~tr;:t' S:~Jo'l:rf'

0000033334.

,.. -. I(

2.2 Podstawaprawna dziatalnosci

Podstaw<l dzlelalnosc! jest statut, kt'.)ry '1\ O};OVllq2UjGcyrn hi'lI! nlU i' t.ll ", .:if"" r"

f;, wyn?jmowania lub sprzeoazv loka; .

g). zarzedzanle ruerucnornosdarm stanowlacvrni whlsnosc Spoldz,?lrl" jak rowntez nleruchornosc'aml
czfonkow SpOfdzieJlll nabytyrnt prz.ez nlch na podstawle ustawy 0 spotdzlelnlech mleszkaniowych.

Przedmlot dzlalalnoscl okreslony w KRS :
Roboty budowlane zwiCjzaneze wznoszenlern budvnkow mieszkalnych iniemleszkainych,

• Realiz8gc:l projektow budowlanvch zwlazanvch re wznoszemem budynkow,

Kupno i sprzedaz nleruchornosci ne wlasny rachunek,

• Wynajem i zarzadzenle nlerucbomosdarnl W{ilsnymi rub dnerzawronvrnt,
Zurzqdzenle ruerudicmosoanu wykonywane n(l zlecenle,

• DziarBlnJSc pomocnlcze zwiazana z uuzvrnaruerr porzadku w budynkach.

nl>€)SSIEH.n~v' o. Mcrnbre .,. I 1'1:' IIc1,a

<'actln/ot !/J)ri!JWIJii:J!l,v00 oadarliil SO:dr/Ol'(1iJrlfimflsolw,11 KI8!? j 561
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Wloctcimierza Clesleke,
Zebranle Przedstawlcleli SM .Przy Metrze" w dniu 15 czerwca 2013 roku Uchwalq nr 2/2013

dokonalo wyboru Rady Nadzorczej w nastepuiacvrn sktadzle:

Henrvk Klitenik,

Lucyna Agata Kolnierzyk,
Marek Arkadiusz Wojtalewicz,
Agnlesz:ka Magda Tomaszewska ostrowska,
Edyta Wargocka,

• Krzysztof Andrzej Szarecki,
• Marek Adam Patrzykont,

Jadwlga Ewa Plotrowska,

• Maria Aleksandra Czarnecka.

Lucyna Kolnierzak,.
Henryk Skubiszewski,

• Tornasz Sypniewski,
Marek Wojl:alewicz.

W dniu 30 czerwca 2012 roku Zebranle przedstawicieli odwolalo nastepujace osoby ze skladu Rady

Nadzorczej:

Zblgnlewa Jamroza,
Andrzeja Barikowskieqo,

Andrzeja Golatowsklego,

• Andrzeja Karpir'isklego,
• Henryka Skublszewskiego.

Uchwal<j nr 6/2012 Zebrania przedstawiciell SM"PRZYMETRZE"z dnla 30 czerwca 2012 rok powoleno

clo ~ady Nadzorczej w nost~p'Jjqce oscbv

Grzegorza Janasa,
• Ma~gorzatc,:Sikora-Antkowiak,
• Romana Karnerisklego,

• Zbigniew Jamroz,
Andrze] Karpinski,

"06 S S I E R II ~P. 1 c 0 Mernbrede~hInternational
Podmlot upl71w"lony do badania sprawozda,7 finansowydJ K18R 1561
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3.2 Sporz<ldzajetCYsprawozdanie finansowe
sprewozdenle finansowe sporzadzlta zestepce GI6wnegoKsi~90wego Bozenna Sajn6g.

Nadzien sporzadzenia sprawozdania finansowego, SpOfdzielnlanre zatrudntale Gf6wnego KsI~gowego.

Za sporzadzenie sprawozdania finansowego odpowledzialny jest Klerownlk Jednestkf Badanej.
ZadanfemWykonawcy byte natomlast zbadanle tego sprawozdania iwvrazenle a nlm opini!.

3.1 SprawQzdanie finansowe
Badaniemobjeto:
a) wprowadzenle do sprawozdania finansowego,

b) bilans soorzadzony na dzien 31 grudnia 2013r., !<tOry po stronte aktyw6w I pasyw6w wykazuje
sume 263320944,40 zt,

c) rachunek zvskow i strat, w ukladzie por6wnawczym za okres 1 stvcznta 2013r. do 31 grudnia

2013r. zarnykejacv sle stretq netto w wysokosd 717 178,92 zl,
d) dodatkowe Informacje i wyjasnienia,
e) rachunek przeplyw6w pieni~inych sporzadzony metoda posredrua vvykazujqCY zwiekszente

srodkow pleni~znyct10 kwote 1 822 045,50 zl,

f) zestawlerue zmian IN kapltale wlasnvm, wykazuJqce zrnr I(;'r,ll! f1 ,Q kilpltalu v.tus.'''"u \~ ~_I.)!.>"r"-'

do roku ubiegtego 0 kwote 45 885 660,34 zt,
g) ksi~gi rachunkowe I cokurnentecje flnansowo - ksh~gow'l La okres 1 stycznia 2013r. do

31 grudnla 2013r., na podstawie kt6rych sporzadzono sprewozdanle finansowe,
h) sprewozdanle z dzlalalnosc' jednostkl ze okres 1 stycznle 20~3r. do 31 grudnia 2CDr.

2.8 Zatrudnlenie

sredrvoroczne zatrudnienie za rok 2012 wynloslo 57,20 osob, a za rok 2013 wynioslo 45,85 osob w
przellczeniu na etaty.

2.7 Numer REGON
Jednostka poslada w Krajowyrn Rejestrze Urzedowvrn Podmlotow Gospodarki Narodowej nurner

identyfikacyjny REGON,kt6rego postac jest nastepujace010485521.

2.6 NumerNIP

Decyzj'l z dnla 15 czerwca 1994 roku zostal nadany jednostce przez Drugi Urzad Skarbowy Warszawa
Mokot6w numer Identyflkacji podatkowej NIP - 951-00-26-546.

H 0 6S S 1 E R >" !p. r 0.0. MernbrcdeA International
Podmlot uprawnlof1y do /).3danlaspraJllozdari (ifliJnSOW'y'I.tJ KIeR 156J
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t , 1" :-;/2.113 rUKU zebrarue Ptl<!dstawlch:IJ SM .Przy Metrze" z dnia 15 czerwca 2013 roku
dol Jr"no podzlalu nadwyzkJ btlansowej za rok 2.011. Pow&tal<jnaclwyzkfl bllansowa netto w kwocie
17 2.1l 604,69 If zmnlejszyc 0 blt;dy podstawowe z fat ubleg!yc:h w kwocte 6 569 819,91 zl, ktore

ZO!>Wfl ujete w ksif)gach w 2.012roku,
Sk.orygowanq kwot~ nadwy'zkl bllansowej W kwocle 10641 784,78 zl przeznaczvc na nteqospodarcza
dzfatainosc';statutowq Spoldzlelni.
Ucflwa{q nr 15/2013 roku Zebranla Przedstawiclell SM "Przy iVletrze" z dnla is czsrwca 2013 roki

dokonano pokrvcla straty za rok 2.012w wvsckosd 2 438 595,18 zl 'I tunduszu zasoboweqo,

• Rat.l1unek przepfyw6w fen'.:;, r vch WSkalU;qcy zwiekszuole stanu srodkow rienJ~inycnw

• fnfofMat:::ie dod':1tk0Wq obejm..'o,,". wprnW'ldfel1'(:, do spr.'lwCoIdanlJ f:nansowe:w orez

A -, lie lY.V(' i ';)8S'{'t. 'w l'iyKiJzuje k.. ot ....363 549 7~d,52 .!i,

• Rachunek zysk6w istrat zamykajqcy si~ zvsklern I'llwvsokoso 17 211 604/6921,
• Informacjp, dodatkowCJI obejmuj~cCl worowedzenle do sprawozdsnfe flnansowego oraz

dodatkowe informacje i objasnlenla,

• Rachunek przeptvwow plenteznvch V\ryka7.tJjqcyzmnlejszenle stanu srodkow plenl~i.nych w
ciqgu roku obrotowego 0 kwot;::84 398,64 zl,

• Zes:awienle zrruan w kapitale wykazujace zrnruejszenie kapitafu wtas"le!]o w clqgu rO~t2

obrotoweoo 0 kwote 38 616 880J4 zt,
Ucr,walc, r-r 13/2013 Zenranta Przedstawideh SM nPrzy Met'7e" z dnla 15 czerwca 2C1t3 roku

zatwierdzono sprawozdarne finansowe za 2012 rok Spoldziefni ol::;ejmujqce:
mans, kt6ry po strorue ah1.yw6wioasywcw wykazuje kwote 308 721 887,42 zl,

It Rachunek zvskow i strat zamykajqcy sit: stra~qw wysokoscl 2 438 595,18 zl,- .-

'j" ,~

3.3 Sprawozdanie finansowe za rok poprzedm

Sprawozdenle finansowe za okres od 1 stvcznia 2012 roku do 31 grudnla 2012 roku zostalo zbecane

P'78Z podmiot uprawnlony do baaanla sprawozcan flnaf'sowych wplseny ne iistG Krajowt.) llby
- .,,,." • NI, ") 1 " 1Shl ,.C.)("c" o: ':;p Z 0.0 ! '.J?y~'~lo (:f n:(~ l zastrzezenlern ze

v\'zgl~du na oqraruczenle zakresu badama spowodowanego oswiadczentem zarzaou 0 braku rnozliwosc
potwierdzenla orzestrzeeento prawa I zaw<lrtyrb o 'OWr,m'! ;:vprlP'j ,'c" :.;,1,),;';0\0\ zarzecn,

~~Dt)S S IE l:t" ~p z c.o Merubre d,. 'I!i\~Il1tcm~:lo;)''.1
Mi'~","

P.xJmlor UPf?WIJIGnYoo lJdilania l;o?fi}wOlrMri fil;en,'()'",j'Cf" KlBR 1S61
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Sprawozdania finansowe za 2011 rok i za 2012 rok zostalv opublikowane w Morlltorze Spoldztekzvm
Nr 92 z dnla 30 listopada 2013 roku.

W dnJu 2S czerwca 2013 roku przekazano do Drugiego Mazowiecklego Urzedu Skarbowego w
Warszawie:

- sprawozdanle finansowe za 2012 rok w ktorego sktad wchodzi:

• Bilans na dzien 31 grudnia 2012 roku,

• Rachunek zvskow I strat za 2012 rok,
• Rachunek przeplvwow plenleznych za 2012 rok,

Zestawienle zmian w kapitale,

• Wprowadzenie i infonnacje dodatkowa do sprawozdanla finansowego za 2012 rok.
- sprawozdanie Zar2qdu z dzfatalnosci SM "Przy Metrze" z dzlalalnosc: Sp61dzielnlw 2012 roku,

- op1nie:biegtego rewidenta,
- uchwale nr 13/2013 Zebrania Przedstawicleli z dnla 15.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia

sprawozdanla za 2012 rok,
- uchwal€l nr 15/2013 rok Zebrania Przedstawldeli z dnia 15.06.2013 roku w sprawie pokrycia straty
bilansowej za 2012 rok.
Do Urz~du Skarbowegc przekazano rowniez Uchwah~nr 12i LO13 ioku Zebranl6 Przeostawidef St>')

"Przy Metrze" z dnia 15.06.2013 roku w sprawie zetwterdzenia sprawozdenla finansowego ze 2011

rok, oraz uchwale nr 14/2.013 Zebranta Przedstawlclef SM "Przy Metrze" 7. dnia 15.06,2013 roku w
sprawie podztatu nadwytkl bilansowej za 2011 rok.
Do Krajowego Rejestru Stjdowego sprawozdanle finansowe za 2011 rok i za 2012 rok wraz z
uchwalaml je zatwierdzajqcyml, sprawozdaniaml z dzialalnosci za rok 2011 i za rok 2012 oraz opiniam!

bieg/ych rewidenrow zostaly zlozone w dniu 27 czerwca 2013 roku.
Wszystkle ustawowe obowiqzki w zakresle og}aszanlasprawozdan finansowych zostalv spelntone.

nn(jSSIE R.u ~P.7.o.o. Membre de .. Intemational
Podmfo( lIprawniony do badanle spmworast) finansowyr.h KIBR 1561
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Sumabilansowaw stosunku do roku ubleglegozmalala045,4 min zt tj. 0 14,71%. Aktywa trwafe

zmalaly0 35,6 min zl tj. 0 12,34 %, a aktywa obrotowewzrosty0 9,8 min zl tj. 0 48,65 %. Srodk!
plenlezne wzrosly 0 1,8 min zt. W ir6d~ach finansowania- pasywach odnotowano spadek w
kapitafachwtasnvch0 17,2% a W zobowlazanlachi rezerwachna zobowiqzaniaspadek0 48,65%.
Nasteplio zmniejszenle aktywow trwa-iychI kapital6wwlasnych na skutek nestepujeceqoprocesu
wycdrebnlen lokali, Maj<jtekobrotowy zmale! na skutek pokrycla straty na gospodarce zesobaml
mieszkaniowymizysklem z roku 2011 zgodnie z UchwatqWalnegoZgromadzenlaoraz na skutek
zrnniejszenianeleznoscl,

~~I>€:)SS IE R" ~f! •.e.o. Mernbrede. International
Pocmlot upt7Jwfliony do biJdan/a spmwol.dari finanfiowYch KfSR 1.'>61



RiJport'z badanla sprawozclanla tinr7flsowego za 2013 r.

Strona 11z JJ

Struktura aktyw6w wykazela 96,07% udzia] aktyw6w trwalych I 3,93% aktywow obrotowych.
W surnle pasywow 83,91% stanowla kapltaly wlasne, a 16,09 % stanowte zobowiazanla i rezerwy na
zobowiqzania. Struktura w blezacym roku ulegm zmianom W stosunku do roku ubiegtego ze wzgle;du
na pokrycle wynikow na gospodarce zasobamlmleszkaniowymi zyskiemz roku 2011.

"'DCf)SSJER," ~P,"O,O. Mernbre de it'l International
Podn1io( uprawniony do baeten/a sprawozdarf flnansowych /(JBR 1S61
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StrukbJril pasyw6w 2 lata przed
biezacvm

Struktura aktywow 2 lata przed
blei,'1cym

_.Knpltilly
wlasntt
570/.

I .
I
1i _.
1-·

struktura pasvwow za rok poprzednl

:..,', ..~ l""Wale
S3~o

Ak'I;yW.a
otm::oowe

70/.

StruktlJra tlktywQWza rok poprzednl
1-

StruktlJra pasyw6w za rok b1ez'lCVStruktura aktyw6w aa blei'lCV

UDft)SSIER"" ~pzo.Q, Mernbrede. International
Podmlot uprawniony do badanla sprawozdan finans(Jwlc:11K18R1561
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Kosztydzialalnosci operacyjnej zmalaly 0 9{25%,
W najwiekszym stopniu wzrosly pozostate przychody operacyjne 0 254%.
Wynik dzlalalnoscl zarnknat sle stertq netto w wysokoscl ponad 717 tys. ztotvch .

Analiza rachunku zvskov. i strat wykazuje spacek przvcr.occw ZF '.pi;·,. .Id f v , r :

W stosunku do roku ubleglego. Nalezv zwr6c1c uwag~ na fakt, ze do przychod6w w uj~ciu

sprawozdawczym zaliczana jest zrnlana zmiany stsnu proouktow, kt6ra jeovrue stanowi kcrekte

przychod6w. Ponizej tabela llustrujaca przychody netto ze sprzedazy:

.:7.~Z)]~_·9~:.' :2;'1~Ofo~.~~-43·8.?§S'l.B. -6,3~~·:Ir.?:~.k9Q.{§f~:;;1.~5.%.
O. Pod.tek do,ho<ilwy t- !'
\P. Pozcsmlc ob(1WT~2.kawl!!zmnlp.]szeiihl r'yskU"" • p, .~••• "

~i~tJ~~.~~~,';':_L'::::':~.__ =:..::----.!'. ':ji7~15a:2.~C~2ii)'O/~:2 438"§2.5,1~L~·-·:r.l2~~:1-7' 21iTo4;·69L."s11Pio~

• I

fj 75%,
;"si~iso~'

4.2 Analiza rachunku zysk6w i strat

"D () S S IE R " ~P' 0.0. MernbredeJ'~~ International
~ ..

Podmiotuprawnionydo badaniasprawoldan finansowydl KlBR 1561
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Raport r badanla spraw~zdania ffnansowego za 2013 r.

4.3 Struktura i dynamika koszt6w wedlug rodzaju

:__......~o_~~~~f._!!z~~ow~:=·:···-,.. '.:~~~~~~~i~:~~~~.=.C~=:.;~j~l~:.~~i~~.'J:~~~~:--~.:~;i~j7.~~=~~..~o/~.... ,
:"T.~Y.'!>l~_.__ _ __ 2~6~~~,Q1). ~~Q(i1§&eh- -.~~ ~?Mtt_..:2.1.~.?:?,.~].,.2:?~~~.!?~§.!!91J.~ ~l?,?~r'.

, ..!!,l!~'.'l!t!'!! •.I.~~~.2!- .•.--- ••l1.!.?~..m.~.Ll::?973~!l&t~.g.2.~.'!..ZQ~.~.?.._.?q~..~2§,z§.[lO.~L7.?:Y.~ ..1. Q.3~?~3..M. f.9§.9~·/•.:.~::'~~l!~~!\Y~==._==~_==i·~: ~~;~~·-H~H~i~!~:1.;.~~i~i~1j...~~~~1~rJ~~¥~:~:.~~:r~~~~~~f.l~~~11
.~'Odr";. _I. 2876 78030' 3842 IBQ.20J..!l..?.~38838,__~~1}12A21JZ:'£~__..._l2Q1it821 ..g5,92%
VI. lJtel~ca."'. ""'oane 11M<!!wl,da<A!.. 553287101 7!l 03278 548473 591 ·15774568 77.J!l% 162559 i91129 64%
VIlPo;oo,"I'_'~.J!l\<'e...__ ~=.-'-:4152 Sflt43 "-6451030.80.Ji §.~~!~69f2 ~~_~~~,~j:·6q370/':....._._.:£l7104··8~_._9.~_7~.
~l<Dmywg'Q<I~~___ j~L437 3C9.iQ...346406!],54 ~ 168q2~83!.·~mJ.Q§JL_9_Q.7..s~<!. ..._ 472189.72UQ.138%

Dynamika koszt6w wedlug rodzaju globalnie wvkazuje spadek. Koszty amortyzacji zmalaly 024,17%

· 94 tvs. zi, koszty uslug obcych zmaialy 1.1,23%- 757 tys. zl, koszty wynagrodzen zmalaly 0 25,13%

tj. 0 965 tvs, zt Pozostale koszty rodzajowe wykazaly spadek 0 35,63%. NastClpii wzrost koszt6w

zuzvcta rnatl"iCl+OW 0 5.77%1" 806 tvs. 21, oraz wzrost koszt6w podatk6w I optat 0 10,28% tj. 263 tys.

l'OLyCJ0 kosztow rnatenatow (meola) oral pcdatkow i oplat uzeleznione sCJ od czynnlk6w

zewnetrznvch ksztaltujacvch uwarunkowania prawne I rynkowe otoczenia Sp6ldzielni. Koszty

rodzajowe wykazaly spadek w por6wnaniu z rokiem ubieglym 0 ponad 3 203 min zt.

.. :.._~._..~~tTUkt:ljra__ ~~=~~..~_..-;;;;;;~-;.;~..-.--._..-·-·-;OKYb..pIy •• _~=-.L- r;kp-;~~~l.-I
' KO~'zt6W WCf rodzi1J6w ,wartc!c - - w%' ... .w;;;;;~-". r w % w.rtl>~~ W % ,
• -- .-.-.- •.-~-------.--- ..----.~--.--.---_- •.- 390646.66-·--113%' -.- "93 9SS:St-O-..27o/;]
· L Amo~O<j.. •• ...... "29..6 ..224,!)4.._ 0,9~%...._ .__ ._-1- .... ,, "..... • ..._. _ ......"~.. .

n. Zutyde matllrllllOw lenerg;i 14779337561 47.01%113573238.81' '1034% 12. 934705,17 3785%';ji.:usi;;i~::~·=-=:-=::::·=-~==--5-95325138;·i8:94.i~13"71030719C 1.~.?7%! 8 .L6_~_:~§i.46·"23·91%1
IV.Pod.tidlcplaty 2825626.59 8.99% 2562181.1{)! 7.40% 2703 '102.02 7.91%!
V-:w;;;g;;:r;;;"10.---- ...----_:::..z. 8767BO;'301 9,lsoh3 842.180..20_ 11'09'/; 3 _os1388,38 8.930/.l
Vl l.Jtwpl~~~,sp:>teczn.!:l!.~e SliiadaOOIa _'. S53 287.J._~_~._!J60/o _Z~l032.78. 2.05_~t.~.....5_~~_.1?~~ J.!.§'~%!
VlL PozD'Il3I••~ty rodlajow.. .••.. _ 4 1528..Q.2.~: 13.2l0/9 _&..1~.L030§..Q...... _;~:.~.~to".§..~§.~..~1~_!i~..19,5~y~.
RA7I:MK05~ ~9~~.~?W 3 ~ 43UQ9.,1Q._1Q.Q.:29.~~....~~ 0D 6,17(Sqc l.ll() g.o% 31.168 _~2?:f.l? 1.Q.Q.gO?(£,

W surnie koszt6w najwi~ks2Y udzta! stanowts materialy i energia (47,01%), usfugi obce (18,94%),

wynagrodzenia (9,15%). Struktura kosztow wedlug rodzaju w porownanlu z rokiem ubleglym ulegla

zmianom.

---.--------- -

"Df)SSIERU :p.7.o.o. Membrede& International
Podnuot uprawn/ony do badan/a !>prawozdari Iimtrlsowyd7 K!8R 1:;61
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WskaznikJplvnnosct uksztaltowaly sle w nast~pujqcy sposob iwyniosly:

PlynnoSc bardzo szvbka 0,23,
Plynnosc szybka wvnlosla 0/421

Plynnosc blezaca wynlosla 0,42 .
Wskaznikl plynnosci kszteltuja sie ponize] wartosci uznawanvcf ze ooprewne.

3,00% 61,72% -63,;'9% -IQ,ll'l'o'--_- --r
4,13% ,3ol,70¥o I -57,47% : -12,360/,

4,13% "_~,I>~:?~J_.,_.:S7:~~,.,,:-~z,J_~~~,,,
0,58% I 35,73% j -6,4\% I -15,36%
o,m"._j..:~:~~"~~,~-~}~~;._

e. ".r.Wkt. uru,'l

!1~!.~! .>:'. ~

cry!\ll"""7:ffU,tI

W'~..d(;,. ~r'"
Ws/{;,.t"ikl
.w~iodn.Iki.~b?wna~

Wskazniki bilansowe uksztalt:owaly sit: w sposob naste;pujqcy:
Wskaznik zastosowania kapltalu wtasnego wyni6s187/34%,

Wskaznik zastosowanla kapitalu obceoo wvr.ios] 409,72%.

4.4 Wskazniki cheraktervzujace dziatalnosc gospodarC2ij

n D () S S 1E .R" ~p, 7. 0.0, Mernbrede. International
Padm/at uprawn/ony do badania sprawozdarf finansowyo'7 KlBR 1561
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przejrzyste oraz poprawnieuookurnentowante ooeracj gospodarczych jest kompletne

Sp61dzlelnla prowadzi ksi~gi rachunkowe przv uiyclu programu kornputerowego S,blt s.c.-program

S_PIN..W w 3.80.

B. OPIS SYSTEMU RACHUNKOWOSCI ORAl SPRAWOZQANIA
FINANSOWEGO

We wprowadzeniu do zbadanego sprawozdania finansowego za rok zekonczonv 31 grudnia 2013 roku

Zarzad wskazel, ze sprawozdanle flnansowe zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania

dzialalnosci gospodarczej przez Sp61dzielnl~. Podczas naszego badanla nte odnotowelismv Istnlenia

okolkznoscl, ktore moglyby wskazywac na zaqrozertle kontynuacji dzalamosc' przez Spoldzlelnie:,

przez co najmniej 12 mieslecy od dnla bilansowego, to jest od 31 grudnia 2013 roku, jednakie

zwracamy uwag~ na nlekorzystne wskazniki plynnosci i brak srodkow finansowych pokrywaj~C'/ch

wartosc funduszu remontowego.

-+ !> Kontynuacja dziatalnoscr

Wskainlki sprawnosd informujq nas, ze szvbkoscobrotu naleznosci wvnosl 46 dnl i ulegla skroceniu 0
28 dni. Szvbkosc obrotu zobowiqzaniamJ ulegla skrocenlu0 13 dni i wynosi 59 dni.

Wsp6kzynnik zadluzenle wzrosl 03/83 % i wynosl 13/57% a pokrycie zadluzenla kapltataml w!asnymi

zrnalalo 0 290% I wynos! 637,12%,

"..D () S S I E R u tp. '0.0 Membrede}£\ International
Podmlot 1If)l7Jwn.iarwck> tJad<1!l/a swawoi'dan fifliJl'SQWI'dl KTfJR1561
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wstep do sprawozdanla finansowego zawiera wszvstkle przewidziane w ustawle 0 rachunkowoscl
elementy, w szczeqclnosd posiada opisane podstawowe zasady wyceny aktyw6w I pasvwow,

Zarz'ldzeniem Prezesa ZarzCjdu nr 15/2013 powotano G}6wn1j Kornisje Inwentaryzacyjnq i Zespofy

Splsowe do przeprowadzenia spJsu z natcry rnajatku SpOldzlelnl.
Spisemobjeto:

Srodki trwale w budowie wed}ug stanu na dzlen 31.12,2013r. - poprzez weryflkacje;: stanow

Stan gotowki w kasle I na rachunkach bankowych oraz materlaly w magazynie wedtug stanu
na dzlen 31 grudnla 2013 roku, - poprzez spls z natury

W drodze weryfikacji I potwierdzenia said zlnwentaryzowano pozostale pozycje aktyw6w i pasyw6w, w
szczepolnosd potwlerdzono stan naleznosd, srodk' plenlezne na rachunkach bankowych,

Uzgodnlono fundusze wktadow budowlanych i mleszkanlowvch,
Inwentaryzacja srodkow trwalych byla przeprowndzona w 2'Jl J -L,kl.

Zachowano termlnowosc I czestotllwosc okreslona przepisarni ustawv 0 rachunkowosct.

W SpOldzlelni stosowany jest system kontroli wewnetrznej funkcjonalny, przez poszczeqolnych
pracownlkow. Kontrola zapewnia kompletne ujecle I udokumentowanie:

przychod6w oraz rozchodov, srookov, [licni<;7'1)'ch:Ii) 'a;hl,;lk.1Vl bar k:. "'r ~'1.

przychodow oraz rozchodow dostaw, robot i usiug I zwlazane z tvm faktury,
wynagrodzen za prace,
ewidenqi rozrachunk6w z tytutu optat czynszowych,
ewidencji wkledow budowlanych i rnieszkeniowych.

Mechanlzmy kontroli wewnetrzne] S1jprewtdlowe,

zakwalifikowane do ujecla w ksiElgach, SpOtdzielnla poslada zasady - politykEl rachunkcwosd przyjEltCj
do stosowania Uchwah~nr 137 Zarzadu Sp6tdzielnJz dnla 16 wrzesnte 2008 roku.

Archlwowanie dokument6w prawidlowe.
KsiElgirachunkowe zosta/y otwarte na podstawle bllansu na dzlen 31 grudnla 2012 roku. CiCjglosc
bllansowa zostala zachowana,
Warunki jaklm powlnny odpowtadac kslE;91rachunkowe zosta/y spelnione.

"D()SS fER" ~P."o,o. Mcmbre deA Internaticna:
Podmiot uprawniony do badania sprawoldari fi!)ansowych KI8R .1561
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Ur>ZUla~~~

stro» J.8 z JJ

a) grunty (w tym prawo uiytkowania wieczystego gruntu) 61280382,75 zt

b) budynki, lokele i obiekty Iniynlerii lejdowej I wodnej 179700756,08 zl

c) urzadzenla techniczne I maszyny , " " " " .. " 91 406,01 zf
d) srodkl transportu ,..".", " .." "., " ,"" ""." .. " ,.. ,,, 8 295,72 zl

e) Inne srodkl trwale """" " .." 18 528,01 zf

. 241099369,57 Zt1. SRODKlTRWAlE

___ . ... . 252368175,87 ZtII. RzeCZOWE AKTYWA TRWAtE .•

NIE WYSTEiPVJE,\, ZAlJCZKI NA WARTOscrNIEMATERIALNE 1 PRAWNE

10 706,01 Zt........

NrE WYSTE;PUJE2. WARTOSCFIRt~Y

NIE 'NYSTE;PUJE1. KosZTY ZA.KONCZONYCH PRAC ROZWOJOWVCH

Wartosci niernaterlalne i prawne stanowia wartosc licenc:jl na oproqrarnowanie

kornputerow, Prawidfowo wykazane W sprawozdaniu finansowym w cenle nabycta

pomniejszonej 0 dotychczasowe umorzenla.
wARro<~a NIEHAfERiALNE i PRAWIfE; ,,,.."""""'."'-=::::.'-"--.-~~-~=_._:..~~;.j~..[--:.-.:..._-:~::::-~:w~~~rl!_~=~~;-'~~!"-',.-:~~::-~=~1sJ~i~:::;=::''''~~',~,
!~~~~-P-1.!~'~---1 "M__ '::' , • __ ~M~; • __ • - ._ _;;;

,t~~J~~~~:-.;.:=:···:::;.~i··~:::~~-~~=~il~:::~~~.=:.::;~t:-:=·::~~~:~;~::<····,:i:~=~_~.~~_~:··<-~

_ 10 706,01 zt.I. WARTOSCl NIEMATERlALNE I PRAWNE

252 980 457,50 ZtA. AKTYWA TRWAI:.E

Podmiot uprawnlony do badi1nlil spriJwozdiln tlniJnrowych Kl8R lS61

InternationalMernbre de J
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.__ . NIE WYSTI;PU1E1. OD JEDNOmK POWlA,ZANYCH •__ •.... __

576 305,62 zeIII. NALEZNOSCI DWGOTERMINOWE

NIE WYSTE;PUJE3. ZAUCZKl NA SRODKI TRWAl:.EW BUDOWIE

Srodki trwale w budowie obejmuje wartosc wybudowanych rnteszkari, na ktorych

wvcdrebnlerue Spoldzlelnla zawarta umowy przedwstepne, ale nie podpisano aktow

notarialnych przenoszqcych wtasnosc nleruchomoscl.
Prawidlowo wykazane w sprawozdaniu finansowym.

parkingowych wybudowanych w latach ubleglych, a na Ictorych nle bylo chetnych

nabvwcow, Koszt budowy przewyzsza moiliwq do uzyskania cene sprzedazy 0

2 717 225,85 Zf.

Prawidlowosc ewldencji majCjtku trwalego oraz jego udokumentowanie nie budzi
zastrzezen,
Srodkl trwale zostaiy prawldlowo wrykazenew sprawozdaniu finansowym w cenJe nabycia

powiekszonej 0 przeszacowania I pomniejszonej 0 cotvcnczasowe urnorzenla.

2. SRODK! TRWAl:.EW BUDOWIE

miejscNa koniec 2012 roku dokonano odplsu z tytulu utraty wertosd mieszkari

W ciqgu roku obrotowego wertosc zwi~kszen srodkow trwalych z tytulu nabyc1awyniosla

23305,53 zl. Zmniejszenia zwi'lZane 5<1 z wvodrebnlenlem wlesnoscl loka!i, kt6rych

wartosc brutto wyniosta 37 084 439,05 zj a ich umorzenie 6 530 801,68 zl.

r·....~..

_ ~!ln'KnI I~

6.,5Udl la. II ~ !Hl~
1U'Gi,U, I) '0') HI ~u

!).J"l!I,$4, 'H"ltHH
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6)]'1'·~.I;.L Ii~'~.i~~,.HI

_U.~~~:.~_
'l)4U)~·).

'_ll1Uf)'J.

"'J ~n.~t

..... <U.,,,
.00'--_ ••/;,,;j~,,~ "H,

_.II.:...~l
'~:M.
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_________ .__ ..._ ._.__ 4 597 734,94 ZtII.NAlEiNOSCI KROTKOTERMINOWE

NIE WYST~PUJE5. ZAUCZKl NA DOSTAWY

.. . _ .._ ._ NIE WYST~PUJE4. TOWARY

NIe WVSTl;PUJE3. PRODUKTY GOTOWE

. NIE \Ws:n;PUJE2.. rOl:.PRODUKTY r PRODUKTY W TOKU._ .

2897,96 ZI:.1. ZAPAS'I'

10 340 486,90 ZtB. AKTYWA OBROTOWE .

NIeWYSI~PUJE2. INNE ROZUCZENlA MIf,DZYOKRESOWE

NIE WYST~PUJE1. A'l\TYWA Z rvnnu ODROCZONEGO PODATl<UDOCHODOWEGO.•__

Nu:WYSTt;PUJEV. DI:.IJGOTERMINOWEROZLICZENIA Mlt;DZYOKRESOWE _

__ NIE WVs:n;PUJE4. INNE JNWESTYCJE DtUGOTERMlNOWE

..inne papierywartosdowe " .., ,,,.,, Nie wystepuje
• udzlelone pozvczkl " Nie wystepuje
• inne dtugoterminowe aktywa tlnansowe Nie wystepuje

b) w pozostavch jed nostkach .." 25 270,00 z}

• udzialy tub akcje 25 270,00 zl

- inne paplery wartosclowe Nie wystepuje

• udzlelone pozvczk: Nie wyst~puje

- lnne dl-ugoterminowe aktywa finansowe Nie wystepuje

.. . " .." " " Niewyst~puje• -.1)

a) w jednostkach powiqzanych " " , Nie wvstepuje

3. DtUGOTER~llNOWE At<:TYWA F1NANSOWE

NrE WYSlt;PUJE2. WARTOSC! NJE.MATERlALNE I PRAWNE

NIt: WVSTf;PUJE1. NIERUCHOMOSCI

IV. INWESTYClEOtUGOTERMINOWE•• _.._. . ..._. __ • .•_ .•.. 25 270,00 Zl:.

2. OD POZOSlAtVCH JEDNOSTEK...... __" "_ _ ......• _ .. 576305,62 Zt

Stanowi~ naleznoscl od czronk6w Spoldzielnl z tyMu odsetek od kredytu dotyczi'.jcego

rnleszkari b~dqcych w zasobach SM "PRZY METRZE". Prawldlowo wykazane w

sprawozdaniu finansowym.

'" D6S S I E R" ~P.7. 0.0 MernbredeM, Internarional
Podm/ot upt<Jwniony do badanic $plCJwozdarl finansowych K/BR 1561
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OdpiSaktualizuj<!cy naleznosc czynszowe · 605490,23 zi

Prawldlowo wykazane w sprawozdaniu finansowym.
- powyiej 12 mlestecy , Nle wystepuje

b) z tytulu podatkow, dotacji, eel, ubezpleczeri spo'ecznych i zdrowotnych
oraz innych swtadczen 573 852,00 zf
Obejmuje nadplate podatku dochodowego od os6b prawnych.
c) inne , , 301996,71 zl
Wtym:

Naleznosc z tytulu pozvczek mieszkanlowych 52 486,49 zl
Rozllczenle podatku VATw nastepnych okresach .45 830,07 zl

Pozostale naleznoscl , 203 680,15 zl

Naleznosci od DRlMEX - BUD 913 634,85 zl
Pokryte odpisem aktuallzacyjnym , -913 634,85 zi

Prawldlowo wykazane w sprawozdantu flnansowym.

d) dochodzone ne drodze sqdowej 1160775,99 zl

Naleznosc! dochodzone na drodze sqdowej 3 300 205,01 zl
Odpls aktualizuj<lCYnaleznosct dochodzone na orodze sadowej .." · 2 13942':1,02 zt
Prawidlowo wvkazane w sprdWOldJlliu r:r,ilr,S(J\>,YI'..

Naleznosci zasadzone , " ' ...

2. NALEZNOSCl 00 POZOSTAI:.YCH JEDNOSTEK •.. ._ • _ _ ._ __ •. 4 597 734,94 Zt.

a) z tytUtU dostaw I uslug, 0 okresle splaty: 2561 HO,24 zl

- do 12 rnlesiecy " 2 561 110,24 zl

Wtym:
Naleznosci od odbiorc6w 29 531,43 zl

Naleznosd od dostawc6w 24 915,88 zl
Naleznosd od dostawcow inwestycyjnych 6 505,98 zl

Naleznosct z tytulu czynszu , 2995415,12 zl

Pozostale rozrachunki 23 879,94 zl
Rozliczenie zakupu , , , 25923,67 zl

Odpis aktualizujqcy wartosc naleznosd czynszowe -1 375832 ,74 z!

1. NALEZNOSCI 00 JEONOSTEK POWIIl,ZANYCH NrE WYSTf,PL;JL

a) z tytu~u dostaw i usrug, 0 okresie splaty: "Ie wystepujc

. do 12 mlestecv " " Nle wvstepuje

- powyi:ej 12 rnteslecv " " Nie wystepuje

b) inne " Nie wyste;puje

"OfE)SSIER"" ~p.7.0.0. Membre de&'\ International
Podmlot upri)wniony do badan/a spl7l ....,ozdatl finansowych !(/[/R 1551
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.." __ " _ _"._-"." _ _._._. __." ..__ --- -_.__._ _- __ .._-_._--

. . " Nle wystepuje

2. Rr.zERwA NA SWIADCZENIA E~IERYTALt-;E1 PDOOllNE NIE WYSTI;PUJE

- dfugotermfnowa Nie wyst~puje

_ NIE WYSTt;PUJE1. REZERWA ZTYTUtu ODROCZONEGOPODATKU DOCHODOWEGO

____ 13674984,88 ZtI. REZERWY NAZOBOWIAZANIA • _

42367017,36 Zt8. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NAZOBOWII\ZANIA

IX. OOPJSYZ lYSKU NETTO W CI.I\GU ROKUOBROTOWEGO (WlEI.KOSC UJEMNA)_. __ . NIE WYSTIiPUJE

. .._. ._. ...__ .....-717178,92 ZtVIII. ZVSK (STRA'TA) NETTO _

Zysk bilansowy z roku 2011. " " .. 17 211 604,69 zl
Utworzenle rezerw i odplsow zwtazanycb z latami ubiegfymi" 6 569 819,91 z{

Zysk z lat ubiegfych na poczatek roku 2012 10 641 784,78 Zf
Zmnlejszenie:

Przekazanle na dziatalnosc statutowa zgodnle z uchwat~ zgromadzenia przedstawlcieli
.......................................................................................................... 10641784,78z~

Na konfec roku obrotowego stan nie wyst~puje.

NrE WYSTI;PUJE\ uz-s.. (!.lRAiA) /. LAT UUJEGlYCH

Nze WYST!;PUJEVI. POZOSTAtEKAPITI\!:Y (FUNDUSZE) REZERWOWE

Nle WYSTF,PUJEV. KAPITAl (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY_ ..

Fundusz inwestycyjno - rozwojowy Sp6idz!elnl l 699530,78 zJ

____ ....49 400 700,79 ZtIV. KAPlTAI:. (FUNDUSZ) ZAPASOWY _. .. .. ,

Obejmuje:
Fundusz zasobowy 47701 170,01 zf

III. UDZlAty (AKCJE) WtASNE (WIELKost UJEMNA) _.__ ..__ .__ ._ ...._ ..._... .._.._ NIE WY£T~PUJE

II. NALEZNEWPtATY NAKAPITAt.POOSTAWOWY (WIELKOSCUJEMNA) . _. __ .• ., ·7311850,53 Zt

StDnowi nalezne wklady budowlane.

-uncusz udziaiowy 1 226 828,95 z~

Funduszwkt.ldow budowJanych 189 299 450,90 z~
Fundusz wk~adow mieszkanlowych " "" •.789115,04 zf

Pomniejszone 0:
fundusz aktualizacjl wyceny 5 804 324,37 z~

Fundusz z tytulu urnorzen 5 928 814,82 z~

" DeS S I E R U ~p. 7. 0 0 Membrede}& International
Poattik»:uprcwrlfonydo bedamB spfllwozda,i iinsnsowvd: /(JBRlSpi
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-------_._ .._-_.

2. WOBEC POZOSTAtYCH JEDNOSTEK....... _ .__ .• . .. _.. .__.. ..•. •__ .6 877 785,94 zt.

a) kredyty I poiyczki Nle wvstepuje
b) z tytulu emisji dfuinych paplerow wertosdowvch Nle wystepuje

c) Inne zobowiazania flnansowe '" \il:' V'N<:tt'P'Ii"

d) z tytulu dostaw i usfug, 0 okresie w\,magalnosc:i: 5921418,70 zi
- do 12 rnlestecv 5 640894,95 zl

W tym:

Zobnwlazanla zwlazane z gospodarkCj zasobarnlmieszkanlowyml i lokalami uzytkowanvmi
............................................................................................................ 2 011 420,21 z~

Opfaty eksploatacyjne 601 641,29 z~

Rozliczenie zakupu - dostawy nlefakturowane 591 379,69 zf

a) z tytulu dostaw I usiU9, 0 okresle wvmaqelnosci: Nle wystepuje

- do 12 rnteslecv Nle wystepuje
• powvze] 12 rnlestecy Nie wystepuje
b) lnne Nie wvstepuje

_ __ NIE WVSTI;PUJE1.WOBEC JEONOSTEK POWI,\ZANYCH __ .. _.__ ...__.... .__.___ _

III. ZOBOWL\ZANIA KR6TKOTERMINOWE ._. __ .._._ 24 652 472/75 Zt

a) kredyty I pozvczkl 587852,41 z!

Stanowi kredyt potwlerdzony przez bank.

b) z tytulu emlsji dtuznych paplerow wertosoowych Nie wvstepuje

c) lnne zobowlazenia finansowe Nie wvstepuje
d) lnne 211 106,63 z~

798 959,04 Zt2. WOflEC POZOSTIII:.YCHJEDNOSTEK.

1. WOBf.:c JEDNos'rEK POWli\ZANYO,

798 959,04 ZI:.II. ZOSOWI~lANIA DI:.UGOTERMINOWE _.. •.. .•.._ _. .__

3. POlOSTAtE REZERWY _ •..•..•..,. __ ._._ _.. 13 674 984,88 ZI:.

- d~ugoterminowe Nle wvstepoje

- krotketerrnlnowe .." 13 674 984,88 z-l

Stanowla:
Rezerwy na przvszle koszty 2 581 194,62 zi
Rezerwy z tytufu toczqcych sle postepowan sqdowych I administrac..yjnych ..

........ 11 093 790,26 zt
Razem 13 674 984,88 zf

"O()SSIERn ~poo MembrcdeS~Intemational
Podmiot I.Iprawniony do biJdiJn!a spl11wozdari fil1ansowych !(J8R J561
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3. FUNDUSZESPECJALNE __

Obejmujq:
Zaktadowy Fundusz SWiadczen Socjalnych " .. " .43 930,05 zf
:Rozliaen'ieZakJaclo'wego ·j:·unduszu·-swiadc:Ze.\~fo·cjainycti·_.. ,_. _... -'- - _- _._ - ... -_ ..---:1
Stan na pocfi"tek 'E..lilJ__ ~._ _ ~_ _ _ _ _ _.I §.o..!-.!1..~lqI

IZwl~kszenia I ._ -.---.t------- ..--.,.;.-.--- ..- _._._._.__. _._~"!.56~51
Od~dstawp~y ..._ ..."__ ,,.._.. _ _.. . _ ..... , .__ 5~12~~.
I.Qg~~!5l_~_l?2tyg~K_r:!J.!~~.zkan!Q!Y.y.s.~__.:... _ "._"_.,, ,J.43?"Q9.J
~.t~.n.!~i.sz~§'L.. _ , ._ _.~ _.. .. .. . 90 790A6j

I~~~~~Q~~~~.~i.~..Y.I'C~.?~_q~L: . ..---;-._ _... "'1 --' ..-~~ ~~~L~~i
~~P.2n;';gi·'~~_oL__..~.~~_'~~~j__ __....!_ _.._ _._.. __...t. ·..··....;;..S0s19"Qj
l§tan fUI1g_u§.~_Koni~~..!9.l<...Y . .. _ __ ! _1.1~~qJJ§...

Zobowlazanla z tytulu kaucji"" " " " " 2 436 453,76 zl
Prawldlowo wykazane w sprawozdaniu finansowym.

• powvze] 12 rntestecv " "." 280·523,75 zl
Stanowiq kaucje zatrzvrnane wykonawcom robot budowlanych.

e) zaliczkiotrzymane na dostawy , " , Nie wyst~puje

f) zobowlczenie wekstowe " " ". Nie wvstepuje

!'. I. tytulu podatkcw, eel, uuezpieczen I innych swladczeri " 183971/83 Zf

Wtym:
Podatek dochodowy od osob fizycznych 31 448,00 zl

PFRON , , " , " 3563,00 zl

Podatek od towar6w i uslug do rozllczenta z Urzedem Skarbowyrn 67884,00 zl
Zobowlazanla z tytulu skladek.ZUS, 81 076,83 zl

Podatek od nleruchomosci zosta! oplacony yvceloscl,
Rozrachunkl z tytulu podatkow, cell ubezpleczen i innych Swiadczen zostalv prawldlowo

wykazane w sprawozdaniufinansowym,
h) z tytulu wynaqrodzen ,,,.,, ,,.. ,,.,, ,, 6 058,13 z~

i) inne " , " 766337,28 zt

Wtym:
Rozrachunki z tvtulu udziaI6w " .. ".,," " ..72 469,52 zl

Rozrachunki z tytutu wklad6w " " "" " .. 366 597,03 zl

Kaucje za lokale w najmie " " " " " "" ..,173 040,74 z~
Pozostale ." " " 154229,99 zl

Wynikajq z ewidencji ksh,;gowej.

Podmiot uprawnlol1Y do oadanla sprawozdari flnan50wych KI8R )561

InternationalMembredeJ"D(1SSIER" ~P.7.o.o.
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2, INNEROZllCZENIAMIE;Dz'YOKRESOWE _.._,,__ ,., ,__ ,,3 240 600,69 Zt

- dtugotel111Jnowe , , , , Nle wystepejs
- kr6tkoterminowe , , ' 3240600,69 z!
Obejrnuja:

Nadwyika bilansowa z 2011 roku pozostala do wykorzystania na pokrycie przyszlych
wynik6w na gospodarce zasoberni mleszkaniowymi , " 2 274 083,61 z!
Mi~dzyokresowe rozflczenle przychodow , , 966 517,08 zj

._ NIE WYSTgPUJE1.UJEMNAWARTO.5(FJRMY

__.3 240 600,69 zeIV. ROZlICZENlA MIl;DZYOKRESOWE.

:,,'3:C?_zl~~~!1i~~l.!!},~1JS;_lI,,~~.!!!~!~E.we,,~~L..._""__.".,, .. _, _"_,,_,, __ "
Wta!!_I!f!..PJ?CZij!!!..l[.tpffu _ /..'.,,' .. __"""_,,,-,,_ ,,_ .. " ...._"'._,,,,,_.. ..1 1_~.g'§!_(l.gfJ7
Zwi~kszenla ,'. .. 41715SB_04
IQ_g@;J)()d~.tawq~£(~~~3.!i~s~~i~~Ir~J~isC~P.2-~i.9j9_~e.),..·:... . ~4 06~.92~Q_§:

I~~~:~~:ni!~?-·l<lWF wos --"'·-"-·"--7-"--"--- .,,---.----",--"'-21);'~J'~;1
, ""'. . . . --.-.-----.,,----,-.- ..-- --"."--r- .""--_._,=--

t l1~m~t balkonow 110991.._.:.. __ ,_... J .. ------ ..-r+- 150 O.!!?,Sl_1
.R~ll1on~~iq,g.~_ei~szo-j~_?:,q_lJY.chj J?2dest9.Y!_k.!9.~~s.h~Q_~'Ys:_I}_,_,_ .""__ E.Q,,Q9..§1.91 ~
:Wymfana sku~akj na okna PCV,_~~n d9§_zk6w__ .,, .. __ "'-"r' _ ..._J~1~49~]lj
i~er1]ont d,!ch6w _. . ...._.__ 1 ."........__...... 6 96?~2.
ILjI~'!\Iidacj9_eg~cie_k9wwociy.,Q[~~to~~t .L _.__..,, .. 1" .._. ." .11..§?7,~~~
'?ozqsta!e ref_!lonty,_, _ ..L .. .__ ,,_,_ _ " ,,--..I. ,, !.? 7~,,~.~9
Odszkodowanie za zalanie lokalu. I 300,00'-SUdowa smietni~'--'-.---:' ---. -- , --1--""·- ..- - - - ,,--. -- 6940890
I --,,-----".-----.-- --" -. - ..- __ .." ,,- " __- .. ----.... . :::1_

1~~m~tlty9.t::~~s_~h~.i~~.9n.~~_~gr:!}ino~y_~~__~_, "",,.. . ,_... . .... _.. ._~29!_Qt46 ,
'JjYf!1lna VI'.odo~i~c.zJ ,._. ...~ ..__ .._",__ ,.. -.__" 6.129.~164
P'@~~...i~~~~,~l1cYi!1~" ... "" .,..__.. _ ...__. 38tZ?1L?.~
~~g~!~~s:j5!_~I~,P.!~rnLe_t"?y_" .. ;_. "".' __.. _ , ,.. .. .__ 44 564&5,
'~,(f'!1ian~E~rwi !y~j_~'!_c~~yc,,~: .. .. ... _~ 12609,40
Na; rawa murk6w_?J.l5)ro~~_~ .. __ __ 4 597 79
Utg~~!1iepl)'t~kn~JcJ.a.r~~r.~ __ J (.. 3~~),JS
INa~i!> zwiClzaneZ_..P.Q~9..!:~!:!!_1g:i:!}..§._l5!:./.I_! .. , _.. __ ... ..._... _ 44.7+.!c_!11
~~~nJ,:!~dt!~~ na ko!!~<:.roku 17730756,76
wertosc funduszy specjalnych zostete prawldlowo wvkazane w sprawozdaruu
flnansowym.

Fundus]. Remontowy ..,,, , ,, ,, , 17730756,76 zl

363~:!!~,~,
7565 R9

JL. ~GjL(J~

2269714

Finansowanie ZFSS

INaleznosci ~ tYLu}~~g~9iy.g~lS:rriTi.s.~~1})2Y'!Y~h'" ~,.=,~,.~:=1
~9~.l_0no.Ey's,,!l.ak.~(\C~~ZF5? ..
Stan konta ZFSS

Podmiot IJPrawnlony do biJdanla spraY/ozdan linansowyc/) KlBR 1561

InrernationalMernbre de....Df)SSI ER'" ~p,70,0.
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Raport z badBnla sprawordania ffnansowego l:a 2013 r.

2825 626,59 ZtIV. POOATKl IOPtATY, ".." _,_., ..".." .....",,_

Wtym:

Uslugl rernontowe 259361,22 zi

Uslugl informatyczne, wydawnicze, pofigraficzne I pocztowe 85 376,56 zl

L ,I"'~I It.;1t.,;M.,,1,JJlI",H;YJne 69 910,06 z!

Dozer rnlenle , 830341,96 zf

Inne 4 708 018,00 z}

,,,_..,,__.. 5953251,38 ZtIII. UStUGIOBCE . .."",,..... , _

Wtym:
Us~ugi transportowe , 243,58 Zf

Zuzycie energii cieplnej 8 070 356,09 zl

Woda i scleki 4 683 216,96 Zf

Zuzycie gazu 431133,56 z!

" 14779337,56 Zl:.II. ZUzYCIE MATERIAI:.6W I ENERGII .__ ._.. .... _

Wlym:
Zuzycie rnatertalow 178 853,68 z}

Zuzvcie energil elektrycznej 1415 777,27 zf

_ ,_...._,..._.._....._. 296 224,04 ZtI. AMORTYZAClA ..__ ._. __ .._... _

B.KOSZTYDZIAtALNOSCI OPERACYJNEJ. ..__.. . "...." . 31 437 309r40 Zl

NIE WYSTI;PUJEIV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEoAiV TOWAR6w I MATERlAI:.OW _

.. NrE WYST~PUJF.p~ i«()<;T" .....YfWORZFNIA pnoDUKToW NAWlASNE POTRZEBY lEONOSTKl .

Obejmuje:

Nadwyika koszt6w nad przychodaml na gospodarce zasobami mleszkaniowyml

przenleslona do rozlkzenla 1 936 702,07 zl

Zmiana rozlkzen rntedzvokresowych 2 456 144,33 zl

..._-519442,26 ZlII. ZMIANA STANU PRODUKT6w .._"__ " ."." _.._._.__ ._..._ ...._..__• .....

I. PRZYCHOOYNETTO ZE SPRZEoAiy PROOUKT6w _••.._..... ...._.. ._"."__ 33 211 381,57 Zl

Obejmujq:

.. _ NIE WYST~PUJE·00 JEDNOSTEK POWLA,ZANYCH__ . _.....

A. PRZYCHODYNETIO ZESPRZEDAZYI ZROWNANE Z NIMI __.._.____ 32697939,31 Zl

•..D€:) SS IERn ~P. 7. 0.0. Membre dem Intemarional
Podmlot upravmionydo badBnia spraYlozdBri ffnaflsol'(YCh KlBR 1561
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NIt WYSl !,P.JJlII.DOTACJE ._

NIE WYST!;PUJEI. ZVSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AIITYW6w TRWAI:YCH__ ..._, .__

____ 3 315 487,33 zeO. POZOSTAtE PRZYCHODYOPERACYJNE

c. ZVSK (STRATA) ZESPRZEDAZY(A~B) ...._. ._ ... 1 260 629,91 Zt

NIE WYSTliPUJEVIII. WARTOSC SPRZEDANYCH TOWAR6w I MATERlAl:OW

Wtym:

Pedroza sluzbowe " 3397,04 zl
Ogloszenla w mediach , , , , 23455,87 zi
Rycza!ty samochodowe , 16 413,79 zi

Skladkl cztonkowskie , , , 9810,00 zl
Prowlzje bankowe , , 26064,25 zl

Odpisy na Fundusz Remontowy 4 059 232,11 z}

tnne , ,..14429,37 zl

_ 4 152802,43 ZtVII. POZOSTAt.E KOSZTY RODZAJOWE

Sklacki na ubezpleczenla spoteczne " " 4b!l JlJu,/4 21

Pozostale swladczenla dta pracownlk6w 84980,36 z!

VI. UBEZPIECZENIA SPOtECZNE I INNE SWIAOCZENIA_..._•..._. ..._.__ .__ ... ..._ 553 287,10 Zt

Wtym:

Wtym:

Wynagrodzenia osobowe , " 2 544 243,43 zj

Wynagrodzenra bezosobowe " , 332536,87 zl

V.WYNAGRODZENIA 2876780,30 Zt

_ .... __"._ NIE VVVSTl;PUJE- PODATEK AKCflO'NY _ _ ..,_._ ..••. _. ._ .

Podatek od towar6w i uslug nanczonv " .." , " 993,59 zl

Podatek od nieruchomoso i grunlu " 945 711,93 zj

Opiata z uzytkowanle wieczvste I dzleri.aw~ terenu " 1 131 195,32 zl

Oplaty skarbowe, sadowe i notarlalne " " 12 535,54 zj

Ubezpieczenie majetku "" .. 179607,00 zl

PFRON 48 969,00 zj
Pozostale podatki i oplatv 755,21 zj
Oplata ze gospodarowanie odpadaml komunalnyml 505 859,00 zj

.li:\ II ,.~A"D~SSIER.~~ Sp.7.0.0. Membrede.. International
Padm/ot uprawn!CYI¥ ,10 osasnt« sprIJo'Iol'dan nososowvco XlllR isa:
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Raport z badania sprawoEdania IInansowego z.120J3 r.

Nle WYST~PUJEIII. ZVSK ZE ,ByeIA INWESTYCJI

NIE WYSTF,PUJE- 00 JEDNOSTEKPOWII\ZANYCH.

972297144 Ztn.OOSETIO

NIE WYSr~PUJE- 00 JEDNOSTEKPOWlI>,ZANYCH _

NIe WYSTE;PUJEI. D·YWIDENOY I UOZIAtY W ZVSKACH

• 1170 391131 ZtG. PRZYCHODY fINANSOWE

-1 580406112 zeF. ZYSK (STRATA) Z DZIAtALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E)

W tyrn:
Naleznosct przedawnione 376,51 zl

r(OSlty zastepstwa sporneco 241 111,33 zl

Koszty zastepstv a procesowego - lokale rnieszkalne 216 564,55 zl
Korekta VAT za rok ubieg-ly 559 971,44 zl

Pozostele 123998,26 zl
Koszty z tytuiu spraw sqdowych dotyczqcych wktadow budowlanych 20 961,10 zj

Pozostale koszty sqdowe i zastepstwa procesowe 115 112,38 zl
Utworzone rezerwy 2 720 838,70 zl

. ._..._ 3998934,27 ztIII. INNE KOSZTY OPERACYJNE

II. AKnJALlZACJA WARTOScI AKTY\'J6wNIEFINANSOWYCH . 2 157 589109 Zl

Odpis aktualizacyjny naleznosd,

I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYw6w TRWAlYCH ._ .._.. ...__._...... ._......._ NIE WYST~PUlE

6 156 523136 ztE. POZOSTAt.E KOSZTY OPERACYJNE .

Wtym:

Rozwlazane rezervvy 2577866,93 zf

Rozwlazane odplsy aktualizacyjne 28 615193 z!

Odszkodowania, kal)' i grzywny 199521194 zl

Zwrot koszt6w sadowych 326 418,73 zf
Przedawnione zooowlezania 163 861,54 zl

Oplaty za kopie dokurnentow 893,10 zl

Pozosta/e 18 309,16 zl

____ 3315487133 Zlill. IrmE flRlYCHQOY OPERACY1NE

~, 0 G:A S S IE R II ~P.l 0.0 Mernbrede.PIl. Internarional~ ;. :1~r.
Prldmiot uprawniony do (;adani~ sp{8woEdari finaosowych KIB.I? 1561
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:f'F~QtL........ ., .. ._. I' ''!:._'. ,
Wy'q!;l~~YA.:>Y..N~dzor,t,:z:~;.'.lJli-e"!)I~Cn;nle_G~1.c:;!J9.~\~OW!tl:.L9l! ...4 n~.,l.Q..
I,U::W9fzormfel""'!_a. ..L}_!Y":("".2rq(!:::~r:'~1 1) I ';04 n
'Rozv!.lAzar@_r~eTYt..~!':@.VI lwl~~_u..~: .l~t: zo~wl!i?~_Qj?_A~l~a''l2..u;'t.1._ 32H ":11 .],1.,
_ftozwi,tzana rezerY'!.cW7.WI'l?:~l.!_!_?_atia.t,:'~rawa S5dowa :)racow!.!~~ -.:.l§_300,0Q_
.t59.g"l.i_fiiln~_gw.~..D~2.tllr.owl;~~~_.~Q~_~~¢!.~.I,!~J.?l<A.'l@_j:'f3.J:.s!.!qdc.\w.._ __ _ 3q~533, '!.1
.~Qile __ _. . __. 265.65
UtwOfwncre~~_::y'.2gj'l~.YI kos::: "~ij(jlA'e_,,___.. r- ()~ 2,147
R.~~crwariao?taD_.l.g_lI~l:~.~Qyv.pnle.y~!~cz::.~t~._".." __.., . _.~.R!J9q96!.?~
,Y~lnik!)(J<jf.1t~:o~L_.._ .... ._. "__..,,..,,_ ,, .._.. _ _ -2052133.20
~~K. ..t.!i!l..,(;fM_:..E.29~tkOV«_Y_ __..,__ .----_ __ ..--_.- --------.".. :.?~~:~~~~F
..~zIi~~~I.~li~~~:J._?_l?tubi~9.jy~F.._ .~.._~~~=:-==~.~~~-"~-"-==--:::=I-=---9ii2-229~1:
Pqd~~1!Waorod?_tkow~nia __ __ _. _ _ _., _._,_.__ "__ . ...._Ll)ie w)'2>_te~'~~ie...._.._._

, -
R6znice__!~Qf!!i~rjzy ,-:'r~kielJ1,!_strpJi!.blJ!.tto a oodstE_I!!'i!..2::2c{i?_tkowania
St@~a_bru.t.t!?± ·'~'iI!I.~.!?'iJCl'~~~w)'na GlM 1__ -2...653 8,130,9!!1
IR~tnic~2.~~~P.~_~..E!__~i~!!.O.<!~~" . . _.,___ _ _ _"._ -3 09 1J...3l_:'3...!;32!
f~!!1.o.g?~a :!'.;l.#i.!.=~'-::.'[}?_~?E!!:'<:>.~!I(.)der.nj?a,L9£!f1~~siQrJ.c.nafV'ldus! refilonto:,:.. 104 ._29!~~i
.P.'3Y:::~?<!..z1:1.::1,11",I:li",g~pi<it'lyc:h. u.~!\';.' . ..... ..... ......2. 28~PQ_1
Prz~~h~~::.n£k}1_~9g=.~vLr:~f.Q_.. _._._______ -~§.?_44~J.?2
Jrze~,~owany_ll'!.£l~_choc!y nledobor co Jstostanow i. m za 7012 rok _, _ _ _ -9013,17_
Rtl~wia2anie re?~~ iOd?i£(_),y' _ _ ._ .. .. ... -2 60§. 482,S§_
.!'i~~nic~p2 st~_I11e_kos;t6w 3 692 OJ_!/.!1..1
ROI~I.!.,::..xa~er07erVl:' O? .'': ""JGt'·p",;, z 2"1? ·~.,tJ t::., .... 4 ..

K. ZVSK(STRATA) BRuno (1:I:J) ._. .. -117 178,92 Zt

__ _ NIE WYSTI;?UJEJ. WYNIKZDARZEN NADlWYCZAJNYCH (J.I.-J.n.)

1.ZYSK(STRATA) Z DZIAtALNOSCI GOSPODARCZEJ(F+G-H) -117178,92 ze

3691,15 ZI;.IV. INNE _

Ntl: WYSTI;PUJEIn. AKTUALlZACJA WARTOSCI lNWESTYCJI _

n. 5TRA"IAZf ZBvnA CNWfSrVf'JT

1. 005E110..

307164117tH. KOSZTYFINANSOWE

Do przvchodow f1nal1sowychroku biezecego zauczono odsetx: rozliczone w wynlku ugody

zawarte] 'II' roku 2012 z Przedsleolorstwem Buciownlctwa Ogolnego i Robot Inzynieryjnych

,INZYNIERIA" z pto:iska - kwota odsetek z teqo tytulu 19'1493,30 zl

........._ __._.._ __.__._ __..__ .._ ___.. __ 198093,87 ZtV,INNE

IV. AKTUAUZAOA WART05CI INWEST'fCJI ._ .._. . . Nn WYST~PU)~

....DE:)SSIER" ~P1.0'O, MembredeA Intematlonal
Podmot uprawniDn,' do badan/a spmwozdan (inansowych KIBR 1561

,.
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------_._--_ __ _--_ _-_ _._---_ _----

""8 203 190,60 ze7. ZYSK (STRATA) Z !.ATUBIEGtYCH NA POCZ1\TEK·OKRESU .

NIE WYST~PUJE6.2. POZOSTAt.E KA?ITAtY (FUNDUSZE) REZERWOWENAKONIECOKRESU

6_ 1. ZMIANY POZOSTAI'.YCHKAPITAt,6w (FUNDUSZY) REZERWOWYCH NIE WYSTE;PUJE

6. POZOSTAlE KAPITAlY (FUNOUSZE) REZERWOWEi'lA POCZJ\TEKOKRESU Nle WYSTI;PUJE

S. 2. KAPITAt. (FUNDUSZ) ZAKTUALlZACJI WYCENYNAKONIECOKRESU NIE WYST~PUJE

5. 1. ZMIANY KAPlTAtU (FUNDUSZU) Z AKTUALlZAClI WYCENY __ ... _" "__' _ ...._._._ .. NIE WYSTI;PUJE

5. I{ApnAt (FUNDUSZ) ZAKTUALlZACJI WYCENYNAPOCZA,TEKOKRESU _ _ _._, NIt: WYSTEiPUJE

4.2, STAN KAPITAt.U (FUNOUSZU) ZAPASOWEGONAKONIECOKRESU 49 400 700,79 zt

4.1. ZMfA'JY KAPlTAtu (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO _ _ _.. _._._ .._. -16591757,43 Zt

65 992 458,22 Zl4. KAprrAt (FUNOUSZ) ZAPASOWYNA POCZ1\TEKOKRESU ._ ..

Nle WVSTIiPUJE3. 1. UOZIAtV (AKCJc) WtASNE NA KONIECOKRESU_ .. ._._ _ __

NIE WYSTl;PUJE3. UOZIAlY (AKCJE) WtASNE NA POCZJ\TEKOKRESU "".__~_ _~_ .

2.2. NAlEiNE WPtATY NA KA?ITAt PODSTAWOWYNAKONIECOKRESU 7 311 850,53 zt

2. 1. ZMlANANALFlNYCHWPt.AT NAKAPITAt PODSTAWOWY•.. .. .

2. NAlEi.NE WPtATY NA KAPITAI:.PODSTAWOWYNAPO~TEK OKRESU _..__.. 7 892 036,35 Zt

1.2. KAPITA!:.{FUNDUSZ) PODSTAWOWYNAKONIECOKRESU .-_,. 179 582 255,70 ZI:.

1. 1. ZMIANY Kt>.PITAlU(FUNDUSZU) PDD~TAWOWEGO__ _ _ _ __.._ _ -20953720/21 Zt

1. KAPITAt (FUNOUSZ) PODSTAWOWY NAPOCl.l\TEKOKRESU __._._ 200535975,91 ZI:.

__ NIE WY~PUJE- KOREKTY Bt~D6wPODSTAWOWYCH _ ._._ •..••_. ..

L KAPITAt. (FUNDUSZ) WtASNY NA POC2J\TEK OKRESU(BO) 266839587,38 Zl

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) __ _._._. .__.._.__ .._ .._._ -717 178,92 Zl

...._._ NIE WYST~PUJE

M. POZOSTAtEOBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIAZYSKU(ZWlEiKSZENIA STRATY) _

...._ _ _ __ NIE WYSTf;PUJEi. PODATEK DOCHODOWY

U D f)S SJ E R'" ~p. 7.00 Membrede..&. International
Padm/at uprawrr;ony rio badan/asprawozda,i finansowy':l7l<J8R1561
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;11. '.
I.' I

Ur-;:'·III~It\rJo{I'"/( .,~
v .

- 0 OGRANICZO:-JEJMoiLIWOSCr DYSPONOWANlA ....__... 30 263,03 Zl

Sprawozdanie z przeplywu srodkow plenleznvch sporzadzone zostalo prawldlowo,

G. SRODKI PIENIf;ZNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM..._._. ._..__.._._..__......_ .._ ....__ 5715738,66 ZI:.

3893693,16 Zl:

NIE WYSTF,PUJE- ZMlANA STANUSROOKOW PIENIt;ZNYCH Z TYl1JtU ROZNIC KURSOWYCH

F. SRODKI PIENlliZNE NA POCZJ\TEK OKRESU . . . .. _

E. BlLANSOWA ZMIANA SfANU SROOK6w PIENIliZNYCH, W TYM ..._ ...• _. __..._._ .._.__ 1 822 045,50 Zl

D. PRZEPtYWY PIENIGZNE NElTO RAZEM(A.III±B.III±C.III) 1822045,50 ze

76120,22 z.III. PRZEPlYWY PJENI!;iNE NETTO Z OZIAtALNOSCI FlNAN50WE.! (1-11)

5S 505,72 zeII. WYDATKl _..__ _._ _ __ __.__ _ _ _ _.__ __.___.._.._ ..

131 625,94 Zt1. WN ..YWY . . . _

C. PRZEPt YWY SRODKOW PIENII;ZNYCH ZDZIAtALNOSCI FINANSOWEJ

-25751,78 ZlIII. PRZEPtYV,rV PIENit;ZNE NETTO Z DZIAtAlNOSClINWESTYCYJNEJ (I-II) _

______ ._. 25 751,78 ZlII. WYDATKI _ .. __ ._ _

I.WPtY'WY . . . NIE Wysr-~PUJE

B. PRZEPLYWYSRODKOW PIENII;ZNYCH ZDZIAtALNOSCI INWESTYCYJNEJ

III. PRZEPlxwY PIENI~NE NETIO Z DZIAtALNOSCl OPERACYJNEJ (I±II) ... .. ...

..._.. _2488855,98 Zl:.

...1 771 677,06 Zl

II. KOREKTYRAZEM_~ ._. . _

__ -717178,92lL1. lYSK (STRATA)NElIO ._.... .__ • . _

A. PRZEPlYWY SRODKOW PIENIl;ZNYCH Z DZIAtALNOSCI OPERACYJNEJ

Sprawozdanle ze zrnlan W kapltale wlasnvm zostelo soorzadzone prawidtowo.

220953927,04 Z.tZYSKU (POKRYCIA STRATY) __
III. KAPITAt (FUNDUSZ) WlASNY, PO UWZGL~DN!ENIU PROPONOWANEGO PODZIAlU

220 953 927,04 Zl:..II. KAPITAt (FUNDUSZ) WlASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)

____-717 178192Zt8. WYNIK NETTO . ._._ .__ .. _

7.7. ZVSK (STRATA) Z tAT UBIEGl:.YCHNA KONIECOKRESU _. .. Nxe WYSTI;PUJE

Podmiot uprawn/ony do badanlasprawozdanlinansowych KIBR 1561
Internal ionalMembre de"Df)SSJER" ~PlO.O

..
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Biegly RewidentRaportr bada"ia sprewoedsotoflnansowego rs 201] r.

Warszaw8, dnia 22 kwletnle 201'lr.

Ninlejszy report zawiera 33 strony kolejno ponumerowane i podpisane przez bieg~ego rewldenta.

Integraln'l cz~scraportu stanowl sprawozdanle flnansowe f sprawozdanle z ozletalnoso jednostki.

D. UWAGI KONCOWE

Podsumowaniewynik6w badania zawarte zostaio w oplnil z badania sprawozdania ftnansowego.
W wyniku badania sprawozdanla ftnansowego wydano oplnle bez zastrzezeri z llwagq objasnlajqCCj.

C. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADANIA

Sprawozdanle z dzlalalnoSci jednostkl jest kompletne w rozumlenlu art. 49 ust. 2 ustawy

o rachunkowosd, a zawarte w nlrn informacje, pochodzace ze zbadaneqo sprawozdanle ffnansowego,
sOl z nim 7.godne.

Informacja dodatkowa zawterejace mil'ldzy fnnyml:

dane dotyczace zwlekszeri I zrnnlejszen majqtku trwalego,
• dane do wyliczenla podatku dochodowego,

sporzadzona zostala prawidlowo, na podstawie ksiqg rachunkowych.

UDf)SSIER'" ~Pl:O.o. Membrede& International
PodmJot uprawf/!oI)Ydo badiJnlasprawozdall nnaf/sowych KI8R 1561



Pod,mlo!.uprawniohy do ~a~anlil !ip'~zd~n 'firil'nsowYchpod numerem ~695
Sp6fka zarejesttowaria w ~lldzle RejonoWym QI~m. at. W8~awy·w. Wo',iuawle XIII Wy~zJatG6spodiuczy Krajowego ReJestru l'lIdowego 1\

KRS 00001 ~1B40; NIP: 113-,:23-:76-4~2;Regon: 0.1!!~05213; Kapltal zakladowy 50.000 21 )
Konlo;,Ban!.t Zad10dnl WBK ~:A:32 <;liidzi.ittwWill'szawie: 55 1(j90 1753 0000 0001 0065 8816 ( ~

c) numer identyfikacyjny Regon 010485521

b) numer Identyflkacji podatkowej NIP 951-00-26-546

a) wpis do rejestru przedsleblorcow w KRS pod numerem 0000033334 z dnia 3 sierpnia 2001 r
w Krajowym Rejestrze Sqdowym sadu Rejonowego w dla m.st. Warszawy w Warszawie.

2, Ponadto jednostka posiada nastepuiace dokumenty legallzuji:jcejej dziatalnosc

1. Sp61dzielniadzlala na podstawie statutu, kt6ry w obowiazujacyrn brzmieniu zostal zatwierdzony

uonwaia nr 9/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku Zebrania Przedstawicieli
SM .Przy Metrze". SpOldzielnj~zawiazano na czas nieokreslony.

A_ Czr:~c og61na

z badania sprawozdania finansowego
Sp6tdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"

z sledziba w 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12
za rok obrotowy 01.01.2014 m 31.12.2014

Raport

POL-TAX Sp'. Z ~.O.
03-982WIl~aw8,
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
+46 (22) 6.16 5511. 6~6 5512
Fll~ +48 (22) 616 60 95
blui'o@pol-tax.pl
wWw.pol-tax.pl·



"POL~ TAX" Sp. Z 0.0.

30 czerwca 2014 r. nastapllo rozwlazanie umowy 0 prace z Beata Kunstetter. Uchwala nr 8/2014
z dnia 21 lipca 2014 r. Rady Nadzorczej na czlonka Zarzadu - Zastepce Prezesa ZarzctdU zostal

powolany Michal Wojlasiewicz zatrudniony od 29.07.2014 r.

W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakonczenia badania nastapily ponizsze zmiany

w skladzie osobowym Zarzad«:

21.07.2014 r.Michal A. Wojtasiewicz

12.12.2012 r.uchwata z dnia

uchwatq z dnia

Grzegorz Janas

12.12.2012 r.uchwalq_ z dniaMarek Antoni PykaloPrezes Zarzetdu

Czlonek Z~rzqdu

Czl9n~kZal'Zlldu

a) Zarzq_d wybrany przez Rade Nadzorcza;

4. Organy jednostki przedstawiaja sle nastepujaco:

zarzadz anie nieruchornoscrsrnl ruestanowiqcyrni jej mienia tub mienia jej czlonkow

na podstawie umowy zawartej z W{ascicielem (wsp6lwIascicielami) tej rueruchomoscl

dziertawienie teren6w i dzierzawienie miejsc pod reklame

wynajmowanie cztonkorn i innym osobom lokall oraz rniejsc postojowych, a takze

pornleszczen gospodarczych

zarzadzanie nleruchornosclaml stanowiqcymi wlasnosc Sp6ldzielni, jak rowniez
nieruchcmosclaml czlonkow Sp61dzielni nabylymi przez nich na podstawie ustawy

o sp61dzielniach mieszkaniowych

budowanie lub nabywanie dornow jednorodzinnych w eelu przeniesienia na rzecz czlonk6w

wlasnoeci tyeh dom6w

budowanie lub nabywanie budynk6w w celu sprzedazy lub wynajmowania znajdujqcych

sie w tyeh budynkach lokali

budowanie lub nabywanie budynkow w celu ustanawiania na rzecz cztonkow ocrebnej

wtasnosct do znajdojacych si~ w tych budynkach lokali oraz ustanawiania na rzecz czlonkow

sp6ldzielczych wlasnosciowych i lokatorsklch praw do znaidujacych si~ w tych budynkach

lokali, a taki:e ulamkowych udzial6w we wspolwlasnoscl garazy wielostanowiskowych

3. Podstawowym przedmiotem dzlatatnosci jednostki, wynikajqcym ze statutu i wplsu

do w/asciwego rejestru jest:



•PO/':'- TAX" Sp. Z 0.0.

8. Uchwala nr uchwala numer 29/201.4 .~ady Nadzorczej SM "Przy Metrze" Rady Nadzorcze]
z dnia 24 flstopada 2014 r. do oqowi~zkb~ego w swlette art. 64 ustawy 0 rachunkowosci
badania sprawozdania finansowepo za rok obrotowy - zgodnie.z art. 6,6 ustep 4 uor - wybrany
z~stal ~oqrrii~t ~udytorskl' POL - TAX Sp.. ~ 0.0'- z siedziba W 03-982 Warszawa.

ul. 8.or~ Komorowskreqo 56C lok.91 wpisany pod numerem 2695 na lis.t~ podmiot6w
uprawnlonych przez Kr'ajowCjRad~ Bleglycli Rewidentow.

7. Dla realizacji celow wyrnlenlonych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniala srednio VI badanym
roku obrotowym 38,65 osob, a w roku poprzednim 45,85 os6b (po przeliczenlu na peine etaty).

Majqlek Spoldzlelni jest wlasnoscla jej cilonkOw, ktoryct; liczba nie Jest ograniczona i ulega
zrnlanorn.

.... ,._ • j

'-O_d_P_ls_y_Z_Zy.,....s_~~..:_:~~::_~~~_~~~~~~t~~_Il.~~J_w_.UJ_:~~~_.L _j_ .. ".._. ..J
Zysk '(strabl netto

I
131:;;;;~4i

KapJtal'lrundu6z1 z ~kiuaii:t.a~jiwy:ceny
. -_-" ...._:_....-;- ... __._----

Pozos.tare kapitaiy (funduszoj rez&rWOwc
.~ ',-_.. _--

Zysk (s~ta) z.'at ub,e'gly"",_. -" _' -' :.._;'_--

'Udz'laly (piq:jel.wtasne(wielkost uJ~mnil)-..-:_- ~.-..-,'-,-..:.:...:.., ~ ..:. .:.- ,_:_"" ----
.46576831,88

Naleinc wpl~~ na kapitalpodstawo~ (wlelkoscuJemnal

Kaplkj (~und~~f):p~~~biwowY
-- .'..~- '-' -,_.'_" '....!--

WyszczegQlnicnie
Stan .nadzlcnStan na dzie"

---"._--,,_._--'------,------.,----,..---------,

5. Gl6wnym ksi~gowym jednostki jest Bozenna Sajn6g.

6. Kapital wlasny ksztaltuje sie nastepujaco:

W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakoriczenia badania ww. sklad osobowy Rady

Nadzorczej nie uJeglzmianJe.

Przewodnlczacy RN MarekWoJtalewicz ad dnla 15.06.2013 r.

Z-ca Przewodnlczaceqo Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska od dnia 15.06.2013 r.

Sekretarz Lucyna Kolnlerzak od dnla 15.06.2013 r.

Czlonek RN Henryk Klitenik od dnia 15.06.2013 r.

Cz.onek R,N Maria Czarnecka od dnla 15.06.2013 r.

cztcnek RN Marek Patrzykonl od dnla 15.06.2013 r.

C~tonek RN Jadwiga Pialrowska od dnla 15.06.2013 r.

Cztonek RN KrzysztofSzarecki od dnia 15.06.2013 r.

Cztonek RN Edyta Wargucka 0,; WIICl 15.0b.::!U13 t .

Zebranie Przedstawicieli S/'v1..Przy Metrze" w dniu 15 czerwca 2013 r. uchwala nr 212013

dokonalo wyboru Rady Nadzorczejw nast~pujqcymskladzie:
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c) niezaistnienla innych zcarzen gospodarczych, wplywajC!c:ych istotrue na informacje uosciowe

i jakosciowe wynikaj<"!ce ze sprawozdania finansowego.

b) ujawnienia w Informacji dodatkowej wszelklch zobowiazan korespondujqcyeh

z dniem bilansowym.

a) kompletnoscl, prawldlowosci I rzetelnosci sprawozdania finansowego przeclozoneqc

do badanla oraz uzupelniajCjcego sprawozdania z dztatalnoscl,

14 Ponadto kierownlk [ednostki, stosownie do art. 67 ustawy 0 rachunkowoscl, zlozyl w dade

zakonczenla badania - pisemne oswladczenle dotyezqce rn.in.:

Nie wystetpi/y ograniczenia zakresu badania.

• - Zgcdn ie 7.. all 67 ustawy 0 rachvnkowosct jednostka udostepnira bleglemu prowadzone ksi~gi

rachunkowe i dokumenty stanowiace podstawe leh sporzqdzenia oraz udzielila informacji

nlezbednych do wydania opinli bieglego rewidenta 0 badanym sprawozdanlu finansowym.

zlecone do publikacji w Monitorze Sp61dzielczym w dniu 30 czerwca 2014 r.

stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z 15.02.1992r. zlozone w Urzedzre Skarbowym

w dniu 24 czerwca 2014 r.

stosownie do art. 69 ust. 1 i t.a" ustawy 0 rachunkowoscl - [ednostka jake podlegajqea

rejestracji w KRS - zfozyta wraz z innymi dokumentami w Sadzle Rejonowym -XIII Wydzial

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w dniu 30 czerwea 2014 r..

12. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajqcy bad any zostalo:

Strate bilansowa za rok poprzedni, uchwalq nr 3/2014 z dnla 14 czerwca 2014 r. Zebrania

Przedstawicieli SM .Przy Metrze" pokryto Z funduszu zasobowego Sp6ldzielni.

11. Sprawozdanle finansowe za rok poprzeczajacy byio zbadane przez podrniot audytorskl Dossier

Sp. Z 0.0. i otrzymalo opinie Z objasnleniarnl dotyczqcymi braku pokrycia srodkarnl finansowymi

funduszu remontowego. Sprawozdanle to zostalo zatwierdzone ucbwala nr 2/2014

przez Zebranie Przedstawicieli SM "Przy Metrze" w dniu 14 ezerwca 2014r.

10. Zarowno podmiot audytorski, jak i przeprowadzajqcy badanie w jego imieniu kluczowy biegly

rewident Jolanta Kazmierczak (nr rej. 11678) oraz aplikant Anna Korpetta bioracy udzial

w badaniu oswiacczala, ze pozostaia niezalezni co badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust.

3 i 4 ustawy r dnia 7 maja 2009 r. 0 biegiyeh rewidentach i ich sarnorzadzte, podmiotach

uprawnionych dO badania sprawozdaTi finansowych oraz 0 nadzorze publicznyrn (Oz. U. nr 77,

poz. 649 z 2009 r., Z pozn zrn)

9. Niniejsze badanie, zgodnie z urnowa nr 301/2014 z dnia 16.01.2015 r. zawarta w wykonaniu

uchwaly z punktu 10 przeprowadzono w sledzlble jednostki w okresle od 13 kwietnia 2015 r.

do 11 maja 2015 r. (z przerwami)
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Badanie przeprowadzono tylko w stosunku do prawldlowoscl said dotyczacych rozrachunk6w

publiczno-prawnyeh wykazanych w bilansie. Wydana opinia nie stanowi opinli podatkowej.

W szczeqolnosct badanie obejrnowalo sprawdzerre poprawncs.» i.d"io:.."V"j.l/,.1, ",, '"",

.Jednostke zasad (polityki) rachunkowosci i znaczacych szacunkow, sprawdzenie -- w

przewazajace] mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w I zapis6w ksiepowych, z kl6rych
wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calosciowa ocene
sprawozdania finansowego_ Badanie w zakresie rozliczen z budtetem i zr6wnanych 7. nimi

sprowadzilo si~ do sprawdzenia tych kwestii w stopniu umozuwiejacym sporzadzenie opinii 0

sprawozdaniu finansowyrn jako caloscl,

15. W badaniu poszczeg61nych pozycjl sprawozdania finansowegp i ksiqg rachunkowych posluzono

sj~ testami i probarni wiasciwymi dla rewizjl finansowej. Na podstawie wynik6w lych testow i

prob wnioskowano 0 poprawnosci badanej pozycji. Badanie sprawozdania finansowego

zaplanowano i przeprowaozono w taki spos6b, aby uzyskac racjonalna pewnosc, pozwatajaca
nawyrazente opinii 0 sprawozdaniu.
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1. Analiza bilansu

Analiz~ ekonomicz:no - flnansowa jednostki przeprowadzono na podstawie wynik6w

osic19ni~tychw latach 2012 - 2014.

8. Analiza ekonomiczno - finansowa
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Ich udztaiw sumle .bilansowej ulegitmn.iejszE3niu w porownaniu do. ubieglego roku.o 5,37%,

Pozostalym ir6dlem finansowania· ·~cI zobowlazanla- i rezerwy n~ iObowlC[zani~· wykazane

w kwocie 44 010,5 tys zt, kt6re stanowia odpowiednio 17,4 % og61u pasyw6w

srodkow pienleznych zgromadzonych na rachunkaoh i lokatach bankowych, kt6re stanowia

odpowiednio 3,5% aktyw6w og61em. lch udzial w stosunku do roku ubiegtego zwiekszyl
sle 056,3%.

Do. finansowania :dzialalr10sci Sp6ldzielnia wykorzystuje gl6wnie fundusze wlasne, kt6re wynosza

209088,3 tys. zl j stanowia 82,6 % pasywow.

Drugq pod wzgl~dem wielkosci pozycja aktyw6w set inwestycje kr6tkoterminowe w postaei
," .'" .

W ramach analizy strukturalnej bilansu natezy stwierdzic, it gl6wnCj pozycje aktyw6w stanowia

rzeczowe aktywa trwale .o wartosci 238571,2 tys. zl, co stanowi 94,3 % sumy bilansowej.
lch uoziat w surnie bllansowej w stosunku do roku 2013 zrnniejszyt sie 0 1.,5 punktu
procentowepo, gl6wnie na skutek urnorzen oraz ustanawlania odrebne] wlasnosci lokali.

Zgodnie z powyzszyrni danyrni w.ynikajCjcymi z bilansu analitycznego na sytuacjs badanej

jednostki istotnie wplywajq nastepujace aspekty:

20122013
lata

2014

Ii!B Aktywa 09 61em

150000

100000 1. __ ._ ..

60 000 , •• _.:-;.;

o I- __f .

Q Kapital (fundusz)
wlasny

200000

250000

... ¥ .. ~.. ,' .. _ •• _~R ~ ~ __ _ _ _ __ ~ _........................... ~

C3J Kap ltal 0bey

350000 ,.. _ ••.•••• _._._-_._._ __ •. .- .••..• _._._ -- ••• ,.__ .

MajCltekiir6dla finansowania
(warto~f w tyG.zl)

r
I
I

Graftcznle zmiany w aktywach j pasywach przedstawiajasili' nastepuiaco:
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zaangazowanego kapitalu wlasnego 0,06'%,

przychod6w ogo/em 0,36 %,

sumy aktywow og61em0,05%

Rachunek zyskow i stral wskazuje na osiqgnililcie .w roku obrotowym dodatniego wyniku
finansowego wynoszaceqo netto 131,4 tys: zJ, przy czym wypracowany zysk netto stanowi
w stosunku do:

Przyct16C!yog'olem I 33151,81'- 100,0 ,I 37183,al 100,0 1<40918;11 100,0 1 (3432,0)1 '90,8, I (7:1~S:!IL,_~~_J
~szty og61em ~~iK:.~L3.,7 001,01 100,0T~ri'O'O,O- Tl4UD:'6f -CS,7-j(9736,2)J n,» j

t: Z~~I mjd~Jne

P~chody netto zc
1. spnolioty I zrewnane z niml, 31 912~

'_' I'i.i:i:.w.;.' -.,-------+-,---,+----1
2. Kosztwtas~y$p~ed~~y ~1278,5

I;.;< "_;,~",,t "1" .. h'J~'j~:'"~''t, ,II ::i; ',"',;,n.r",c1,,·Bw. v"Hn,'Vn,,\.~~~z~fUY ~.;.. ff;1:L:. ,,~-=

94,5 32697,9 87,9 38574;8 94,3 (785,7l 97,6 (6662,5) 82,7

93,0, 31,4~'7,3 82,~ 34, !>40,~ 7~,9 U56,8) ~9;5: (3 3,6~,1) 90,3
~.~~t~~~~j·f:1j~t§~';"~.i,>;:'k 'S:<--'3'~3t~,,',/~~,..': ;~,.(€~A.§i .~~6,;l\>,!:<J300"j) ';"/,1IyJj1 ",

tyS.:z:1 %tys. zt %
201412012,2014/2013

121110

Zmlana s1MU

2. Rachunek zysk6w i strat.

2014 rok 2013 rok 2012 rok
Lp Wys%czcg6fnl&nle % % %tys. :tl ty~.zl tyS.zl

udZialu udzlolu udzlatu

2 3 4 5 6 7 B
A. Ozralalnos~ podstawowa
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Wynik flnansowynetto na przelomie lat kSltaltuje sle nastepujaco:

Analiza rachunku zyskow i strat wskazuje na spadek przychodow ze sprzedazy oraz spadek

kosztow dziatalnosci operacyjnej. Przychody malaty szybciej nit koszty, CO w konsekwencji

spowodowalo zmnlejszenie wyniku ze sprzedazy 0 49,72.% w porownaniu z rokiem poprzednlrn.

Pozostale przychody operacyjne ulegly zrnniejszeniu 0 61,73%, natorniast pozostale koszty

operacyjne zmniejszyly siQ 0 70;05%.

W segmencie ozlatalnosci finansoweJ jednostka osiaqnela zysk w wysokosci 72,4 tys zl. Opisane

zmiany wplyn~y na uksztaltowanle sie wyniku netto na pozlomie 131,4 tys zl., wyzszym
od ,ubieglorocznego 0 118,32%
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'Nynik flnansowy na pcszczeqetnych rodzajach dzialalnoscl
{worto'c w Iys.zll

Udzial poszczeg61nych eternentow rachunku zysk6w i strat ksztaftejacych wynik finansowy

przedstawia ponlzszy wykres:
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Wskazniki plynnosci I i II stopnia w 2014 roku ulegly zwlekszeniu w stosunku do poprzedniego

roku, jednak uksztaltowaly sle ponlze] poziom6w uznawanych za normatywne. Nalezy jednak
zwroclc uwagc; na poziom wskaznika plynnosci natychmiastowej, kt6ry uksztaltowal
sle ria bezplecznyrn poziomie i'wyni6s10,21.

0,100.14
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zobo\V1",,~nla kr6U<oI9llllJn - zobow. z tyl do. low,' u$IU9 pow 1? me

WskatnlkplynnOS~if1nan;ow~JIIIstopnla l-
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3.2:Wskainiki ptynnoscl finansowej

Osiqgni~ty w roku obrotowym zysk powoduje, ze wszystkie wskazniki za ten okres przyjmujq
wartosc dodatnla
Wskaznik rentownosci majatku - majCjtekpracujacy w jednostce generowal zysk w wysokoscl

0,05 groszy na jedna ztotowke zaanpazowana waktywa. Na wzrost tego wskatnlka w stosunku

do roku poprzedniego mialo wplyw osiqgnic:cleprzez Spotdzlelme zysku.
Wskaznik rentownosci netto sprzedazy liczony do przychod6w og6{em wzr6s1 0 2,26 punktu
procentowego. Wskaznik rentownosci kapitalu wlasnego sygnalizuje 0 wlelkosci zysku nettc

przypadajacego na jeonostke kapitalu zainwestowanego. Wskaznik ten wzros! Vol stosuni«

do 2013 roku i uksztaltowal sie w 2014 r. na poziomie 0,06 %.

_.~o.~1'_:.:..iT-JP~J, .,~_ ;:O,tl _ ...~

0,05% r -0,27% I -0,79% I

Rentownofi¢ netto '''0<0",'1- 0,360'. "-j'- -'~-1·"'-90~~0·····-·lr····.·6··,-94".~0---I
,::.,n!k...!lr~D?..9w.:'nstto x 100 ... " " II

Re-nt-O~;-¢'-~;~-f-;i;:-~-~-~-~-)l-Q~-_-_'-_-_-_-_-'-_'s-_26_-''-'.1::%- J -0,32% I ~~'~J

3. Analiza wskafnikowa
3.1.Wskazniki rentownoscl
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Odnotowa¢ nalezy przy tym fakt, ze 'jednostka poinformowsla w punkcie 5' "Wprowadzenia
do informacji dodatkowej" 0 swej zdolnosci do koritynuacji dziatalnosci w niezmienionym
zakresie .

Uwzgl~dniajqc wskainiki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki badanta
sprawozdania finansowegq j zdarzen gospodarczych, jakie nastaplly po dniu bilansowym

stwierdza si~> ze mimo wyst«pujqcych odchyleri - aktualna sytuacja jednostki nie upowaznia
do eksponowania powainego zaqrozenia dla kontynuacji jej dztatatnosci w roku nastepnyrn po
roku badanym. Jednakze niezbedna jest kontrola wewnetrzna poziomu podstawowych

wskaznikow ekonomiczno - finansowych, tj. wskaznikow rentownosci oraz plynnoscl finansowej.

4. Zdolnosc jednostki do kontynuowania dzlalalnosci w roku nastepnyrn po badanym
(w nlezmlenionyrn istotnie zakresie] ..

Na plynnost srodkow obrotowycn rnawplyw szybkosc obrotu naleznosciaml i zapasami.
Okres splywu neleznosct ulegl skroceniu w stosunku do roku poprzedniego 0 7 dni i wyni6s1
w 2014 roku 34 dnL Wydluten;u ulegl natomiast cykl obrotu zobowrazaniarnl 0 1 dzien

w stosunku do roku poprzedniego. Jest to zwiazane z wieksza kwota zobowiazan z tytulu dostaw
i uslug w porownaruu do roku poprzedniego, przy jednoczesnyrn zmniejszeniu wartosci

przychod6w ze sprzedazy.

~
I ~[cg.ol.~tall..l.QbQ.l1d.Z?.nJ. ItlYll! Q.Q~J~w.LJiSlu.:..~ 365.1In!I przvchcdy neuo ze sprzcdaty produkl6w, towar6w t materilll6w

---,._--_..- -

Splata zobowlqzati (w dniach)

-.-..-.-.---~--.------ •._-_ .....-~ .-~----_- ~-"
! ,..'. ~. , '_.',' .

,::!$~:at~ik~.~t~~Li.I·~!;?;l~'1?,;'.,?~~~'II
SpIyw naternosci (w dniach)

!\IllJl.rii ~!~n~in'J·.Jll ~f:m!!lJ d>t~lawiuslu . j( 3~~.lInl
przycnody netto ze sprzedaty produkl6w.lowar6wl materi~161V

Ilcjt dnl
porOwnyw;alrl1:1

zIP 18

., .k,....;:\ .. fl'

3.3. Wskainikl rotacji
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Stanowiq one 94,3% bilansowej sumy aktyw6w.
Podzial rzeczowego rnajatku trwaiego wediug grup rodzajowych zosta! przedstawiony
w informacji dodatk6wej, za]. nr 3 i 4.

Podstawowyrn sktadnikiem rzeczowego majqtku trwalego Spoldzielrn sa srodki trwale wykazane
w wysokosci 232 356 462,24 zl. (w tym gl6wnie budynki i budowle oraz grunty wraz z prawem

239 170193,59 zt
238 571 196,56 zt

3. CHARAKTERYSTYKA Gt.6WNYCH POZYCJI B1LANSU iRZiS
3.1. Aktywa trwafe wykazane w bJlansie

3.1.1.Rzeczowe aktywa trwate w wysokoscl

Inwentaryzacja aktyw6w i pasywow zostala przeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie
z art. 26 ustawy 0 racnunkowosci.

Stwierdza sle, ze ksifi!gi rachunkows wraz z dokurnentacja stanowiaca podstawe do ewidencji
ksi~gowejoperacji gospodarczych _.sCIprawidlowe w rozumieniu art. 24 ustawy 0 racnunkowosci

i stanowia podstawe do sporzadzenia zbadaneqo sprawozdania finansowego.

2. Inwentaryzacjaaktyw6w I pasyw6w

e) jednostka przechowuje zbiory na magnelycznych dyskach twardych; dowody ksi~gowe,
kSi((!girachunkowe I sprawozdanie finansowe przechowywane sa w siedzlbie zarzadu

jednostki, zgodnie z art. 74 ustawy 0 rachunkowosci.

d) dowody zrodlowe stanowiace podstawe do ujecia w ksi~ach rachunkowych

byty sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy 0 rachunkowosci,

c) operacje gospodarcze zaewidencJonowane zostaty zgodnie z podstawowymi zasadami

rachunkowosci, w tym zgodnie z zasada memorialu i ostrozne] wyceny,

jednostki, przy wykorzystaniu
S_FIN_W w 3,80., natorniast

sCI w module czynszowym

ksi~gi rachunkowe prowadzone sa w siedzibie

systemu finansowo-ksleqoweqo S.bit s.c.-program
rozrachunki z uzytkownikami lokali prowadzone
S_CZYN_W w 5.30 firmy S.bi! s.c.

b)

a) jednostka przestrzegala cictglosci stosowanych zasad rachunkowosci, w tym w przedrruocie

prawtdtowoscl otwarcia ksictgrachunkowych na 01.01. roku badanego,

1.2.W zakresie prawldtowoscl stosowanego systemu ksiqgowosci blegty potwlerdza, ze:

1.1. Ksiqgowosc jednostki

Ksi~gowosc funkcjonuJe na podslawie przyj~tych przez jednostke zasad zwanycn polityka

rachunkowosci, zatwierdzonych uchwata nr 137 Zarzadu Sp61dzielniz dnia 16 wrzesnla 2008

roku. W opracowaniu tym uj~to wybrane przez jednostk~ alternatywne rozwiazania, wynikajqce

z art. 10 ustawy 0 rachunkowosci

1. Prawldlowosc stosowanego systemu kSiqgowosci

C. Czqsc szczeg6towa
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3.2.2.lnwestycje krotkotermlnowe & 934 079,66 zt
Pozycja ta obejmuje srodkt pieniezne zgromadzone na blezacych rachunkach bankowych,
lokalach terminowych, w kasie oraz srodki pieniezne w drodze. Srodki plenlezne w kesie zostaly
zinwentaryzowane, a stany srookow pienieznych na rachunkach i lokatach bankowych
potwierdzone na dzien bilansowy przez banki obslugujqce [ednostke,
Spos6b wyceny oraz prezentacji srockow pienleznych na 31.12.2014 r. nie budzi zastrzezen.
Stan srodkow plenteznych na rachunkach bankowych na dzien bilansowy zostal potwierdzony
przez banki obslugujqce Sp6ldzielni~.

Naleznosci kr6tkoterminowe zostaly pomruejszone 0 odpisy aktuahzujace w wysokosci
3523444,34 zl. Odpisy aktuallzujace tworzone sCIna podstawie indywidualnej analizy i obejmujq

naleznosci, kt6rych sciqgalnosc uznano za watpllwa.

877715,95 z/naleznoscl dochodzone na drodze sadowej

204053,77 zlinne naleznosci kr6tkoterminowe

4204,85 zlnaleznosci publlczno-prawne

3 886 228,30 zlnaleznosci z tytulu dostaw i us/ug

4 972 202,87 zt3.2.1.Naleinosci krotkotermlnowe

Naleznosci kr6tkoterminowe obejmuja:

3.2. Aktywa obrotowe wykazane w bilansie 13 928 624,80:zJ

Spos6b uj~cia skladnik6w rzeczowego rnajqtku trwalego, dokonywania odpis6w umorzeniowych
oraz arnortyzacylnych, a takze prezentacJIw sprawozdaniu finansowym nie budza zastrzezen.
Zmiany rzeczowych aktyw6w trwalych zostaly prawidlowo wykazane w informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego.

Na podstuwie uchwaly Zarzadu nr 13/2014 z dnia 27 pazdziemika 2014 r. zostala wykonana

inwentaryzacja skladnlk6w majGjtkowych na dzien 31.12.2014 r. Srodki trwale zostaly
zinwentaryzowane poprzez spis z natury, natomiast srodki trwale w budowie zinwentaryzowano

drog,,! por6wnania danych ewidencji ksi~gowej z danymi wynikajctcymi z posiadanej

dokumentacji. Przyjete melody i terminy inwentaryzacjl Set zgodne z art. 26 ustawy
o rachunkowosc!

wieczystego uiylkowania), a takze srodki trwale w budowie w postaci nakladow na inwestycje

oraz acaptacje lokaf w Galerii Ursyn6w, al. KEN 36 z przeznaczeniem na siedzibe biura
Sp6ldzielni, kt6re na koniec 2014 roku wynosity 100cznie6214734,32 zl. WartoSt rzeczowego

rnajatku trwalego w oadanym okresiezmalala 0 13'797 tys zl., wynika to gl6wnie z przeksztalcen

zasob6wmieszkaniowych w odrebna wlasnose oraz dokonywanych odpis6w umorzeniowych.
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Jednostka zgodnie z zapisarni statuto oraz przY]liitym regulaminem z dnia 21 grudnia '1998 r

tworzy fundusz remontowy. Stan funduszu remontowego na ooczatek roku badanego wykazywal

saldo w wvsokosci 17730756.76 21. W CU:jgu roku nastacno zwiekszenie funduszu

04869714,37 zl oraz wykorzystarue funduszu na wartosc 4729804,90 zi.

Odpisy na fundusz remontowy dokonywane byly w wysokosci zatwlerdzonej ucnwata Rady

Nadzorcze] oraz wynikaly z przyjl?tego na 2014 r. planu flnansowo-qospodarczeqo.

Nalezy zwroclc uwagfi! na brak pokrycia srodkarni ftnansowymi funduszu remontowego. Wartosc

funduszu na dzien bllansowy wynoslla 17,9 min zt, a wszystkie posiadane przez Sp6ldzielniQ

srodki finansowe stanowily 8,9 min zl.

zakladowy fundusz swiadczen sccjalnych

17870666,23 ztfuridusz rernontowy

Zobowiazania z tytulu dostaw i ustug obejmuia gl6wnie zobowlazania z tytulu kaucji, gzm

j roznczenla medlow, Wykazane zobowiazanla z tytulu podatk6w dotycza gl6wnie rozrachunkow

z tytuiu VAT ubezpieczen spolecznych oraz podatku od osob fizycznych. Wynikajq z ewtdencji

ksiQgowej, sa zgodne ze zlozonymi deklaracjami i zostaly uregulowane w 2015r lnne
zobowiazama krotkotermlnowe wykazane 'II kwocie 651 137.72 zl obejmujq gl6wnie rozrachunki

z tytulu wktadow I kaucje zatrzymane na lokale w najrnie Zobowiazania krotkof 1"1' (.'

wykazane ZO',Llij VI kwotach wyrn. qaj. '\,c;r. '

uznac za prawiotowy.

Na fundusze specjalne wykazane w kwocie 17 894 159,48 t:! t.tozyly sie.

6833825,81 zl

304514,72 zl.

2083,28 zl

651 137,72 zt

17894159,48 zl

25 685721 01 ,.13.3.3, Zobowlazania kr6tkoterminowe

Zobowiazanla krotk.oterminowe obejmuJ"l:

zooowtazania z tytulu dostaw i uslug
zobowiazania publlczno-prawne

z lytulu wynaqrodzen

inne zobowiazarna krotkoterminowe

fundusze specialne

za wieczyste uzytkowanie, podwyzszenia oplaty za dzierzawe dz. 4/1 (lacznie za okres cbjetf

I nie objety sporern sadowym) oraz zobowiazarna ootyczace spraw sadowych.

3.3.2.Re:z:erwyna zobowlazanla 12887554,01 zl
Dane O stanie rezerw zostaiv przecstawior > VI zal 1? I 13 'r' "')";, ·1(: .~~,..

Fundusze wlasne zostaty wykazane w bilansie z podzialem na fundusze podstawowe w kwocre

169117937,57 zl oraz nalezne wplaty na kapital podsrawowy w kwocie minus 6737 859.S6 21.

Zaprezentowane kwoty wynikaj~ z zapJs6w ksieqowych.

W pozycji kapital6w Jake zysk netto zests! zaprezenrowany wynik osiCl.gni~ly w 2014 roku

na dzialalnosci gospodarczej Spoldzielm,

253 098 818,39 z~

209088319,53 zt

3.3. Pasywa wykazane w bilans Ie

3.3.1.Fundusze wtasne
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_ ....Zysk netto wypracowany na dzialalnosci gospodarczej Sp61dzielniwynosi 131 409,64 zl.

Koszty finansowe wynosza 498 322,57 zl i dotycza gl6wnie odsetek od nieterminowej zaplaty
zobowiazan. Sposob uj~eia i prezentacji koszt6w nie budzi zastrzezen.

Przychody finansowe wykazane w kwocie 570748,11 zl odnosza sie przede wszystkim
do przychod6w Z odsetek od srodkow zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach
terminowych oraz odsetek za zwloke w sptacie nateznoscl Stwierdza sle prawidlowe
udokumentowanie i zakwalifikowanie zdarzen do przyehod6wfinansowych.

Pozostale koszty operacyjne zostaly wykazane w kwocie 1 843603,03 zl i dotycza gl6wnie
kosztow z tytulu spraw sadowych i odpisow naleznosci przedawnionych, umorzonych
ezy niesplaconych.

Koszty dzialalnoscl operacyjnej w wysokosci 31 278497,09 zl odzwiereiedlajq we wszystkich
istotnych aspektaeh rzeczywlsty przebieg przeprowadzonyeh operacji gospodarczych. Zostaly
ustalone w sposob wsp61mierny do przyehod6w, z uwzqlednieniern nadrzednych zasad
rachunkowosci, w tym zasady mernoriatu. Prawiolowosc kwalifikaeji i prezentaeji koszt6w

nie budzl zastrzezeri. W pozycji pozostale koszty rodzajowe, stosownie do specyfiki jednostki,
zostaly wykazane koszty z tytulu dokonanych odpisow na fundusz remootowy w kwoeie

4640090,80 zt Stawki odpis6w zostaly zatwierdzone uchwalq Rady Nadzorczej.

Pozostale przyehody operaeyjne wynosza 1 268806,81 zl i dotycza gl6wnie zwrot6w koszt6w

sadowych, odpisow aktualizacyjnych, rozwiazarua rezerw dotyczacych wkladu budowlanego
i op/at za wieczyste uzytkowarue grunt6w. Stwierdza sie prawidlowe udokumentowanie
i zakwalifikowanie zdarzen do pozostalych przyehod6woperacyjnyeh.

Kwota przychod6w zostala odpowiednio skorygowana a zrniane stanu produkt6w w wysokosci

2 495 703,05 zl, w tym naowyzka przychod6w nad kosztami z eksploatacji I utrzymania
poszczeg61nych rueruchornoscl (GZM) wyniosla 954 725,09 zl. W badanym roku przychody

GZM wyniosly 31 2~!3.l~~~4zl, koszty zwiazane z GZM poniesiono w wysokosci
30 313 ~~~,35 zt,

Zastosowane oplaty wynlkaja ze stawek ustalonychw planie finansowo-gospodarczym na 2014
r. oraz zatwierdzonyctl uchwataRady Nadzorczej

Przychody netto ze sprzedazy sa rezultatem realizowanej sprzedazy z tytulu oplat
za uzytkowanle fokali rnieszkalnychi uzytkowycnprzez wlasclcleli, lokatorow oraz naierncow,

-1 540977,96 zlzmlana stanu produkt6w (490)

-954725,09 zlzmlana stanu produkt6w GZM

34 407 980,46 zlprzychody netto ze sprzedazy

Przychodyz dziatalnosc]podstawowejwykazane w kwocie 31 912277,41 zl obejrnuja gl6wnie:

3.4. Rachunek zysk6w i strat
Jednostka sporzadza rachunek zysk6w i strat w ukiadzie porownawczyrn.
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4.6.Zdarzenia po dacie bilansu

Biegly srwierdza. ze rrueczy dniern bilansowym 31 12.2014 r , a data zakonczerua baoarua
nie wystqpily istotne zcarzenia gospodarcze, rnajacewplyw na roczne sprawozdanie finansowe
i zysk bilansowy, przy ozyrn uwzqlednia si~ w tym zakresie oswiaoczerue zlozone przez Zarzad
w dniu 11 rnaja 2015 r.

4.5.Naruszenie przepis6w prawa
W vvynlku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok

obrotowy - nie ujawniono Istotnego naruszenia przez jednostke obowiazujacych przepisow

prawa wplywajqcych na sprawozdanie finansowe.

4.4.Sprawozdanie Zarzlldu 2 dzlatatnosct jednostki

Sprawozdanie z dzialalno5ci za rok obrotowy spelnia wymogi okreslone wart. 49 ust, 2 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte

sa zgodne z danymi zbadanego sprawozdania frnansowegoi ksi~gami rachunkowymi.

4.3.lnformacja dodatkowa

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objasnienla. Informacja dodatkowa zawiera nlezbedny zakres danych uczbowych
islownych. przedstawione informacje sa we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z bilansem,

rachunklem zyskow i strat i ksi~gami rachunkowymi.

4.2.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym w roku obrotowym

Jednostka kompletnie i wiarygodnie uj~a pozycje ksztaltujace zmniejszenie kapitalu (funduszu)
wlasnego 011 865607,51 zl. W prezentacji zmian w kapitalach wlasnych uwzqledniono
specyfike spCHdzielnimieszkaniowych.

W 2014 roku jednostka wykazuje zwlekszenie stanu srodkow plenleznych 0 3218341,00 zl.
w stosunku do roku poprzednlego. Wynika one z dodatniego strurnienia srodkow plenieznycn
wygenerowanego na dzialalnosci operacyjnej w kwocie 3 342616,58 zl., wiEilkszego,w stosunku

do 2013 r. 0 1 570939,52 zt.

3218341,00

! 8. ,srodk6w pienl~znych netto z dlialalnos:l_inwes_t~cyjnej':!.wysok~i;ci
i

~._C. i ~O~6~ pieni~~nY~l~':~~ z ~zla~~~~cl~llanso~..:J_w._wy~_okoSCi_. _ L_
'D. I srodkow plenleznych netto, razem(A.+/-B.+I-C.) !

t - - .-

3342616,58

(135 166,3B)

10890,80 ,

- i
Kwota w zl2miana (+ I -)

srodkow pienieznych netto z dzlalalnoscloperacyjneJw wysokosct

I lp.

: A.

Rachunek przeplyw6w pienieznych sporzadzony metooa posrcdniq zf)odll c z art. 48li U:;(,"Ay

o rachunkowosci, w sposoo wiarygodny powlqzany z bilansem i rachunkiem zysk6w I stiat

oraz z ksi~gami rachunkowyrni.

4.1. Rachunek przeptyw6w ptenleznych za rok obrotowy

4. Badanie pozostatych czesci skladowych sprawozdania finansowego
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(S/edziba podmlotu tlprawn/onfJgo
do badimia spraVlozdall finansowych)

POL-TAX Sp. Z Q.O.
u1. ~ Kcnorowikiego 5£<: IOk.91,0}981 'W.lruam
tel. (22) 616·55-11. ~16-S5-12, hI. 616-60-95
NIP 113-23-76-412, REGON Ol52QS213

K~cyr} ~iegly ~ewident

If 1:1. '" IY:.(.
Jo/anta Kazmierczak

Nr w rejestrze 11678

POL-TAX Sp, Z 0.0.
Podmiol uprawniony do badania
sprawozdafl finansowych pod numerem 2695

vv tmloniu:

WarszaWB, dnia 11maja 2015 roku

1. Wprowadzenie do sprawozdania flnansowego za rok obrotowy.

2. Bilans sporzaczony na 31.12.2014 r.

3. Rachunek zyskow i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r

4. Zestawienie zmlan w kapitale wlasnym za rok obrotowy.

5. Rachunek przeplywow plenieznych za rok obrotowy.

6. Dodatkowe informacje iobjasnienia za rok obrotowy.

7. Sprawozdanie Zarzadu z dzialafnosci jednostki W roku obrotowym.

Integralnq czesc raportu stanowia zelacznlki:

Niniejszy raport zawiera 18 stron kolejno numerowanych opatrzonych parata kluczowego

bieglego rewidenta.

Podsumowanie wynikow badania zawarte jest w opinil bieglego rewidenta, stanowiace] odreony

dokument, wymagany przez ustawe 0 rachunkowosci

5. Podsumowanle

)
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RACHUNEK ZYSK6W I STRAT na dzlen 31.12.2014 r.
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6. Podstawowe zasady polityki rachunkowoscl:
• Materiajy wycenia sle w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi sie w ciezar

koszt6w bezposrednlo po ich poniesieniu. Materiaty ewidencjonuje sit;
ilosclowo i wartosctowo, zaticzajac je w koszty w rnornencie zuzycia. Materiaty
biurowe j paliwa zalicza sie w koszty w rnornencle zakupu.

• Srodki trwale arnortyzu]e si~ metoda finiowq, przy ustalenlu stawek
amortyzacyjnych stosuje sie przepisy ustawy o.podatku dochodowyrn od os6b
prawnych, Srodki trwale sfinansowane funduszem udziatowym lub funduszem
wktad6w budowlanych j mieszkaniowyeh urnarza sle w clezar odpowiednich
funduszy. Srodki'trwale ° wartosci do 3 500,OOzfamortyzuje sle jednorazowo
w rnieslacu wydania ich do uzytkowanla.

• Koszty dziaialnosct ewjdencjonuje si~ w zespole koszt6w rodzajowych oraz
wedh.Jgtypow dzialalnosci (Zespol 4 i 5)

• Rachunek zyskow i strat sporzadza sie w wersji porownawcze]
• Rachunek przeplyw6w pienieznych zestawia sie wedtug metody posredniej,

7. Zmiany metod ksieqowosci iwyceny w ol<resieod 01.01.2014 r. do 31.12,2014
roku : nie wystqpity, .

1. Nazwa i siedziba Sp6Jdzielni:
Sp6fdzielnia Mieszkaniowa IIPrzy Metrz.e" ul. Lanciego 12, Warszawa 02-792

2. Przedmiot dzlalalnescl: .
- zarzadzanie nteruchornosclami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
- wynajem nieruchomoscl na wlasny rachunek
- kupno i sprzedaz nteruchornosci na wlasny rachunek
- zagospodarowanie j sprzedaz nleruchornoscl na wlasny rachunek
- wykonywanie robot ogolnobudowlanych zwiazanych ze wznoszeniem
budynkow,

3. Rejestracja:
Rejestracja dokonana w Sadzie Rejonowym dla miasta ST. Warszawy XX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Nr KRS 0000033334
w dniu 03-08-2001 roku.
Dane 0 wczesniejszej rejestraeji: Rejestr Sp6tdzielni 3185 Sad Rejonowy dla
miasta st. Warszawy Sqd Gospodarczy XVI Wydziaf Gospodarczy -
Rejestrowy

4. Informacja 0 podziafe Sp6Jdzielni:
W trakcie postepowania sadoweqo jedna sprawa 0 podziat Spoldzlelni
dotyczaca czesci zasob6w Migdatowa I ( bez Lanciego 11 LLanciego 9) -
aktualna sygn ..akt I ACa 1621/14.0nia 05.06.2014 zapadl wyrok Sqdu I
Instancji zaskarzony apelacja w dniu 30,07.2014 r, Do dnia 31,03,2015 r. Sad
Apelacyjny nie wyznaczyttermlnu rozprawy.

5. Sprawozdanie finansowe zostato sporzadzone przy zalozenlu zasady
kontynuacji dztatatnoscl.

za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANJA FINANSOWEGO
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5, Podzial zobowiazari dfugoterrninowych ikrotkoterminowych wedlug pozycji bilansu 0

pozostalym od dnia bilans owego, przewidywanym umowa, okresie splaty
• Zalacznik Dr 10 - zmiany w stanie zobowiazan dlugoterminowych
• Zalacznik nr 1·1- zmiany w stanie zobowiazan krotkoterminowyeh

stanu na
stanie na

4. Dane 0 odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem
poczatek roku obrotowego, zwiekszenia, wykorzystania, rozwiazaniu
koniec roku.obrotowego,

• Zalacznik Dr 9 :- odpisy aktualizujace wartosci naleznosci

3, Dane 0 naleznosciach kr6tkoterminowych i dlugoterminowych z podzialem na okrcs
splaty do I roku ipowyzej w wielkosciach brutto

• Zalacznik Dr 8 - naleznosci kr6tkotenninowe i dlugoterminowe,
• Zalacznik nr 8a -- naleznosci warunkowe

2. Wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie; wartosc odrebnego majatku spoldzielni
• Zalacznik nr 7 i 7a - zmiany w stanie wartosci gruntow uzytkowanych

wieczyscie w ujeciu ilosciowym i wartosciowym,
• Zestawienie dzialek niezabudowanych budynkami mieszkalnymi - Zalacznik

nr7b
• Zestawienie odrebnego majatku Spoldzielni - Zalacznik nr 7c,
• Zobowiazania wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego

z tytulu uzyskania prawa wlasnosci budynkow ibudowli - zalacznik 7d

.1. Szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych zawierajacych stan
tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i zrnniejszenia z tytulu:
aktualizacji wartosci, nabycia, sprzedazy, likwidacji lub nieodplatnego przekazania
oraz stan koncowy a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i
tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
Zrniany te, zawieraja zalaczniki do informacji dodatkowej:

• Zalacznik Dr 1 ._ szczegolowy zakres zmian wartosci niematerialnych i
prawnych,

• Zalacznik nr 2 - szczegolowy zakres zrnian dotychczasowego umorzenia
wartosci niematerialnych iprawnych,

• Zalacznik ru 3 .....szczegolowy zakres zmian warrosci grup rodzajowych
srodkow trwalych,

• Zalacznik Dr 4 - szczegolowy zakres stan6w i tytulow zmian dotychczasowej
amortyzacji (umorzenia) grup rodzajowych srodkow trwalych

• Zalacznik nr 5 - zmiany w stanie inwestycji rozpoczetych
• Zalacznik nr 6 - zmiany w stanie majatku finansowego.

CZE;SC 1- informacja dodatkowa do bilansu

DODATI(OWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO
SPRA WOZDANJA FlNANSOWEGO
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
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1. Przecietne w roku obrotowyrn zatrudnienie w grupach zawodowycb - zalacznik 11.r21
2_ Wynagrodzenie Czlonk6w Zarzadu oraz Czlonkow Rady Nadzorczej za 2014 r. -

zalacznik nr 22

CZF;SC IV - informacja dodatkowa o zatrudnieniu oraz
wynagrodzeniu orgauow Spoldzielni

1. Struktura srodkow pienieznych do sprawozdania z przeplywow srodkow pienieznych
- zalacznik nr 20

CZF;SC III - informacja dodatkowa do rachunku przeplyw6w
pienieznych

1. Strukture rzeczowa (rodzaje dzialalnosci) j terytorialna (kraj, cksport) przychodow
netto ze sprzedazy produkt6w, tOWClJOW irnaterialow.

• Zalacznik or 16 -- struktura rzeczowa i terytorialna przychod6w zc sprzedazy
towar6w ius lug

2. Rozliczenie wyniku finansowego w ujeciu podatkowym za rok 2014
• Zalacznik or 17 - zestawienie wyniku finansowego na dzialalnosci za rok 2014

w porownaniu do roku ubieglego w ujeciu podatkowym
3_ Rozliczenie wyniku finansowego w ujeciu bilansowym

• Zalacznik nr 18 -- zestawienie wyniku finansowego na dzialalnosci za rok 2014
w porownaniu do roku ubiegtego w ujeciu bilansowym.

4. Informacja 0 kosztach niestanowiacych kosztow uzyskania przychodu
• Zalacznik nr 19 - Informacja 0 kosztach niestanowiacych kosztow uzyskania

przychod6w w roku podatkowym 2014

CZ~SC II - informacja dodatkowa do rachunku zysk6w i strat

9_ Zobowiazania warunkowe, w tyro rowniez udzielne przez jednostke gwarancje
poreczenia, takze wekslowe.

• Zalacznik nr 15 - wykaz grup zobowiazan warunkowych

6. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych kosztow
oraz rozliczen miedzyokresowych przychod6w

• Zalacznik nr 12 i 12a - zmiany w stanie rozliczen rniedzyokresowych
koszt6w iprzychodow

7. Dane 0 stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego,
zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu istanie kotlCOWYI11

• Zalacznik 13 _._.dane 0 stanie rezerw
8. Wykaz grup zobowiazari zabezpieczonych na majatku Spoldzielni (ze wskazaniem

jego rodzaj u)
• Zalacznik 14 - wykaz grup zobowiazan zabezpieczonych na majatku

Spoldzielni
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Po dniu bilansowym nie wysrapily znaczace zdarzenia, kt6re by byly istotne dla oceny
sytuacji rnajatkowej i finansowej Spoldzielni za rok obrotowy.

czssc VI - informacja 0 znaczacych zdarzeniach, jakie
wystapily po dniu bilansowym, a nieuwzglednionych w
sprawozdaniu flnansowym.

czssc V - informacja dodatkowa 0 badaniu sprawozdania
finansowego
Wyboru bieglego rewidenta przeprowadzajacego badanie sprawozdania finansowego SM
Przy Metrze za rok 2014 dokonala zgodnie z art. 66 ust.4 ustawy 0 rachunkowosci Rada
Nadzorcza Uchwala nr 29/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 poddane zostalo badaniu przez "POL - TAX" Sp. z
0.0. z siedziba w Warszawie 03-982 ,ul. Bora Komorowskiego 56 C lok.91 na podstawie
umowy nr 30112014 z dnia 15 stycznia 2015 r. Wynagrodzenie z tytulu obowiazkowego
badania rocznego sprawozdania finansowego wynosi 7 000,00 z! netto.
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Zalacznik nr 1

Zmiany w stanie wartosc! nlematerlalnych i prawnych ~od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
(Pozycja A.I. Aktywdw Bilansu)

Ii"J···--~r---:"·J:~..t !. . I Oprogl'amowani~ I
.p. . , ) II I' I

I . '. .omputerowI _.f Wa~tosc-b~utto WNiI)----1 ... ---- -- ---:I 1. IlIa 01.01.2014 r. 1.43187,65
_..J~BQ)"__. " ...... I I
I2. I Zwlekszenia
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I :tB..9) .__ - ,_ .. ,I!
2. Zwiekszenia 8 976,87 2 407,35 0,00 I 11 384,22 ,

Zalacznik nr 2
Zmiany w stante wartosci niematerialnych iprawnycb - umorzenie -
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (Pozycja A.I. Aktywow BiJansu)
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Zalacznik Dr 3

Zmiany w stanie srodk6w rrwalych - od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 f. (pozycja A.II. Aktyw6w Bilansu)
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Zalacznik nr 4
Zmiany W stank srodkow tr- ~·ch· nmorzenie - od OUn.2014 r, do H.12.2014 r. (POl' a A.!. Aktywow Bilansu)
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Zwiekszenie nakladow 0 koszty poniesione na adaptacje lokali w Galern Ursynow , al. KEN 36
z przeznaczeniem na siedzibe biura Spoldzielni.

,--_.."--,._ -
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58095,49

11 268 806,30
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- przekazanie na srodki trwale
l-..
I,

, - inwestycje W obcych obiektach

- realizacja inwestycji silami wlasnymi

2. I~wi~ks~~~~,an~kla~6~ w_ci~gu roku

I - zakupy

r-'--"--:- - ,.-----.--,--------.---.---.--.--.------ ------

11~~_W~;toscbruttoir~dkO~trw:::: ~ b.;do~ie(wraz~ - -- --r
. I nakladami inwestycyjnymi) na dzieri 01.01.2014 r. (BO)

___ .. •• N • "___ ••• _

Zalacznik Dr 5

Zmiany w stanie srodkow trwatych w budowie i nakladow inwestycyjnych
(pozycja A II.2 Aktywow Bilansu)
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Zalacznik Dr 6
Zmiauy w stanie majatku finansowego (Pozycja A.IV. Aktyw6w Bilansu)
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Zalacznik nr 7

Zmiany w stanie ewidencji ilosciowe] grunt6w uzytkowanych wieezyscie-
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. * wg zapisdw w cwidencji srodkow trwalych
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• ",' PI!; I .11 U
I,jLl • I nr 4/1 0 powierzchru 2L 380 m" polozonej porniedzy ul UWClCgC.) i K.E.N
Spoldzielnia czyni starania 0 zurniane umowy 29 - letnicj dzierzawy grum6w w prawo
wieczystego uzytkowania.

5) dzialka 18/14- zrnniejszeuie o powicrzchni 0 98,49 011_ustanowienie prawa odrcbnych
wlasnosci w nieruchomosci przy ul.Lanciego lOA, lOR, lOC, lOE, 10.F

6) ,Jzia:!L.<!I 8/20- zmniejszenie o powicrzchni 0 768,61 mI. ustanowienie prawa odrebnych
wlasnosci w nieruchomosci przy ul.Lasek Brzozowy I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, ul.Lancicgo 2, 4, 6, ul. Mandarynki 2, 4, 6, 8, 10, 12

7) dzialka 26- zrnniejszenie 0 powierzchni 085,36 mZ" ustanowienic prawa odrebnych
wlaSI10SClw nieruchomosci przy ul. KEN 36, 36A

8) dziafka 7/6- zmniejszenie 0 powierzchni 0 20,41 m2_ sprzedaz rniejsc postojowych i !okaJu
mieszkalncgo przy ul. Belgradzkiej 14 oraz zwiekszenie powierzchni 012,54 ml• rozwiazanie
umowy i przyjecie na Stan Iokalu mieszkalnego imiejsca postojowego przy ul. Belgradzkiej 14

9) dzialka 7/10- zmnicjszenie 0 powierzchni Q 2t,92 m1•sprzedaz rniejsc postojowych i lokalu
mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej 14 oraz zwiekszenie powierzchni 0 13,47 ml_ rozwiazanie
umowy i przyjecic na stan lokalu micszkalnego imiejscu postojowcgo przy ul. Bclgradzkiej 14

10) dzialka 7/11- zmnicjszenie 0 powicrzchni 0 5,2l IlIl. sprzedaz miejsc postojowych i lokalu
""1 S/k lp 'po )1T"'lV 111 ljdrrt" '1zV >; 1 j P1"·,11WI\!.:<;ze'lk r \~"ier/chnj 0 3,19 m '- rozwiazauic
UrllOW'Yi przyjecic n.l stan iokalu mieszkalnego i rmejsca postojowego przy ul. Bclgradzkiej 14

!i)dzialka 14- podvtal dzial] i na dzi Ilk<; 14/1 j 14/2 f)ec'r'Tja nr 21 12014 I dnia 28.05.'2()14 r..
ktora uprawornocrula si<; W dniu 14 06,2014 r.

Zmniejszenia w stanie ilosciowym grunt6w dotyeza:

1) dzialka 715- zmmejszenie powierzchni 0 275,331112_ustanowienie prawa odrcbnych
wlasnosci w nieruchomosci przy ul.Belgradzka 18,20.22

2) dzialka 7/32· zmniciszenie powierzchni 0 97,06 rn1_ustanowienie prawa odrebnych
}, '1 .-iC}\, nierucr ,m(LCI r . '! I 1Raabego t 3

3) dzialka 7/3.3- zmrnejszenie powierzchm (r 578,92 m1_ usianowienie prawa odrebnych
,... , I v~~ W rueruchomosci przy ul.Raabcgo 1. 3. 4,5, 7, 8, 9,10

4) dzialka 7/22- zmnicjszcnie 0 powierzchni 0 J .300,17 m1_ustanowicnic prawa odrebnych
. r: ,l) J j,., ! .. i I\)1 I~>_;),22J'2,~,26~;~i5, 'V

v, lii.d I 4 'i 'M~.~?t'J>{;O! (),(0.T·· 0,00 50.00
J; I

dzi.rku !11/14 (10.608 rn.kw) 5 055,58 O,OQ'._ 98.!49 ~ 1195'7,09
1-'- - ... I .~n" '_~'I

K dLialka \8i)" ! 26,00 0,00 (100 2(, GO--,'I,'.. i ",()U 1I,V( ~19.5,\),~.,
M dzialka [HI l'l 2(OO! O,O~! __~.90 ! _2_6,(J1)

,_,

N, dzialka 18/18 26.00 Q!.P.Q.. 0,00 26,00.. ~- .
~9,()o..[..._ ... 0,00' -0 ..9.:2.'~~~~~S./!.:?..l _..Qlgg., .40,00

P dziul.ka 18/20 (113.183 rn/kw) I 55 394,39 I 0,00 768,61 , 54 G25,78 I

, 39,00'( g~O:. I
R' tl,ialk.a 18/21 o.oo 39,()O ..-- sl" ..~,.. _._O> ------

-5 417,~)~_T 0;00 j "54 I ~/','r)OIdziul:ka 18122 ,,0,00 II
7 i dzialJm 26 (p~Jl!cZcnili d~iaJek 'r-'

5469,37 0,00 I 85,36 5384.01
..~~3,7/29~7/31) ...... .............. .-.... ....-I I

8 L~ziA_~1} 7
-.- ...... 1

O,(l{) 6215,00
""H' _, ........... "..... ....................... .......Ii 2.15,00. 0,00



472 163,45
18886,60-1

!75~?i2_1i
898009,86

1_~714~1,9~_
~~lJ22~,8~
12

N

12197247,93

64754,10

217396,53-- - -
302 ~58,~4

2 276300,05 !
!

188358,14
417767,12

_2_?~8 IJJ,67

9~~6,55 L,_
3 961,40 '
3678,79_._.-

2970977,67

13581,90'
!

579908,23

101294,17
7573,25 i- ---

54403,94,
-j-

._~~423~~_?,
2 840,35 13539,65- - - - --------

_ _4_93~04J_~ ~3 ~33,96
482925,83_._- _.__ ._.

2160142,71
._ - -._

- _. ~- -
__ ~4 558,Q!_ ,
_..J._0~6 614,36;

3534133,17

1111172,37

8910,53 ;
- 2)32_97,10 f
719811,75 :

514 048-:04i -
34715,96;-- -

222207,63 i

----- ..- --- ~---
13 904 084,46! 59170768,17

I . -Wm_:Ll)$Cgruntow
!_". '-Helin-

571200,00

22848,00 i
21216,00

I 086368,00
2 289.!_89,J I
II 177 404,49

15 168225,60

78336,00

2856208,28

16380,00 !
28-470,00 '
584220,00
224969,78 L
356762,38

1333380,00

S3~6~,5~
1_279911,46_

4 253 944~92

2674 190,75
368952,01

73 074 852,63

0,00

__ O,o~L _
0,0°.1_
0,00
0,00 :

5.~81?J161
314918,8.? _

367736,01

0,00

45129,00 i

7283,35._ ,.._. ..~ ..._.
1726,96 i w __

0,00 !

__2!00!
-Q,Q_Q_L __

123 168,87!

107377,91
6780,65

0,00
0,00:
000 ', __ 4-

1 524 720,80 I

0,00 !

I
~-t ~, I ~~O· • f) i-'Z .... - : .~2nna-.,.,_, __.: J ". "~CllC~"OWC _

.tllllICJ~.t<:;nlC, j -07) " .. ,
- ._ _ _ ~ __ _ ( 1, _ _. l!":;o;-/~nie g:rUh~6"\>.~

0,00 :

0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00.

I0,00 !

0,00:
1- --

0,00
0,00

4 ~59,87 L
1057,48

_°,°2_ 2,°.°
9669,38

0,00 i
4 152,03 .

- --~~.
0,00-,

0,00 I

9669,38

0,00

,-_,

Sprawozdanie finansowe2014

j '_dzial~ nr 7/11 . 1 15535961.,61
( podzial na 6 dzialek) I .

A ,- .- ---d:'z.ia1ka 7/241 - 571200,00
--- -- - L...__

BT- dzialka 7/251 22848,00-t---- ------ - - ,-

6-r - -.- -._ - ::::~: ~;~~~- .-- 1 o~~~~~:~~
E 1- dii~l~a 7/28 d~alka 7/32- - -- -- 2342 Q06,27
___ ~~Ielona na:_jZl~lka7/33 _ 11492323,34

--- --- ----- --- ,-
78336,00

2901337,28 -
41_dzialka 26 {polllczona z.dzialek
1613, 7129 i7/31)

5 !dzialka 7130 - -- --I
357431,86
227793,26
584220,00

16380,00

__28~7~00 .

__ . _O,O_Q..
000 :- -'._.._.

0,00

Wartosc gruntu, w tym: 74589904,05_---' - -- - t ----
11dzialka Dr 5 obecnic 5/2 i

I

2 dn.a1kanr 14 (podzial na 2 I 1333380,00
[dzialki): _ L __Ai -,- - -_-. - -dziafka 14/1- - - -- - ---_B dzialka 14/21 _

31 dzialka nr 712 (podzial na71
7f~ziatek) _ __ _ _ _ 4367444,~~;
A dzialka 715' 2781 568,66
B'" dzialka7/6- -Bclgradzka 14 ~ - - 371 580,63

---- - -- --- J.....___

C I dzialka 717
E.; ~=~-=---~ialka7/8-[ =-_
E dzialka 7/9
j---- - --- . - ---

F i dzialka 7/10- Belgradzka 14
G l -dzia.lk--;--7!~1~Bcl;;--dzka 141- ---~

- -- ---.~-.--.- - ----. ---~
I II: . \~: -,-i.;~:~-:_ :... ,.Slan 0;1 OUJ] 20i·~ r '
"i?' , '. ~ ~"" __~~;7;e:~(~1!.~elllC- -:.:, . ': _. _ (HO)
--- -----,,-.:..........-- ---, .._--'-

I

Zalaeznik Dr 7A

Zmiany w stanie wartosci gruntow uZytkowanych wleczyscte- od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

;. I
7\Vi~k~:te~nic. I.



_II ~60 88~~~_,
_P935,67;
] 811 372,25,

9965,95 '
- - -

8623,45

_ _ _ 8~~3,45!
2386388,91

- -_

_.!..799991,43.
___ 16 58~,?7
1607112,79 t- -- ~->-:

--~ .-- --'-j
0,00:

27175440,99
I- _ 3iS~1):1-!

_ 6_87 889,9?.!
886562,76
143575,591
11 940,17,

-- -- -----1

0,001

0.001_ .. _ i

344 593,75-_ ---~
205,44

2155966,00
10171,39 I

15522,00
4280629,19-_.__ ._.

2586,33
~- -:

0,00 I _
0,00'

- -----".- -

3316,43
- - - _ ..

392143,98

_. --_ - ---I

359954,57 !- - -----
0,000,00

2 j 59946,00
19900,00 I

1 999256,77

137562,03.
li7291,24 i
34219,46,

- ~i387,83 i

0,00 S2S452,00 -
0,00 I {)63854,00
0,00 ' j 77 795_05

- 1- - ~
0,00 14328,00
0,00 0,00

178498,00 63076,79'
- - - - - - - - ~-,-

. - - i
0,00 !-- --

33 fS7 400,80 6281 959,81345104,18 .

0,00

0,00
0,00'

39197JY~ __
0,00 10348,00 __ .!72.4,5~i
0,00 2863610,00 477 221,09--- --0,00 i 10 348,00 . I 724,55 .
0,00 ' 5 139,60 I - - - - - 87.:,8~ ~~ ~~~J_~;
O,OO! 15 _?20,OO~. 2 653.J5 . _ _ _ 13 266,8?!

305906,99: 21 741 517,3&-- ---._ -.

_ _ _ 2 183,44 10_j_~,S~
____ ~0_?j_28~,27 ..!.~551~6,32J

0,00
_!~2-74,93
!_O~86~5~

208__384,26~
10274,931- -_.. _ ..- ...__ ._--_._. .-~

12801 753,61

12870,00

42580,74
_ ~ 100,0~, _

i2870,00
:50 96~,~, __
12375,00

_
2183,44--- ----__ ~-~- _-

__0,00L~__
__0,00 L
000 I_' ~----

__ .__ 0'0.2.!__

643 ?8?,_7~._ _ 15 ')I? ~30,~4!

12375,00
0,000,00 i

- -O'OO! - -,

3115432,031

0,00
i ._-

2100,07

!~917185,64643582,741
...J_.__

0,00.

.__0,00
0.00

_' l

0,00 .

0,00 i
0,00 '

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 :
O,OO! - -

---. _ ...._.---
0,00

-- -
0,00·

0,00 i- - ............ ---
0,00
0,00
0,00 I

I
0,00 I

0,00 i
_..._.:-. i .....--

0,00

_
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00'

0:,00

Sprawozdaniefinansowe2014

l
33 802 504,98 i

-------_._-81 dzial~ nr 18/1 _
(podZlal na 18dzialek)-~~ --. -_--- -

A I dzialka 18/5 :,- ~----.--- ._- .- _. ----,-
l B dzialka 18/6, 825452,00
______c~=-_-=-- -_~ia~£8t7 i_I ~6_3_~54,~~__

D dzialka 18/8 : 177 795,05Y i ~-- -_- - d;;"tkal8l9! -=- 14 328,00 i
F I dzialka 18/10- Lanciego lOG! 0,001

,- 1-- - - ---.--~ - - j

I G' dzialka 18111- Lanciego lOG i 0,00'
, -Hl- - -~a1ka 18/12 - 2 l._;!9_2_~6,00I
I-li------- _ dziatka-18/13-~_-=- 12900,0~i_
- Jr--- dzialka 18/14 t 2038453,96 I
- - --._ - -- - ------ -::l - --- -----._

K dzialka 18115 10348,00 I
~L r ~__ --dzialka 18116i _ ~-- 2 8?3 610~00~ --
_ ~~___ __dzial~~ __ 10348,001-
L. ~ ~i_a1k~} 8/~1 5 139,60 _

o . dzialka 18/19 15 920,00 i
__.___ - --~' -._ - .--- T -
P j dzialka.18/20, 22047424,37: _

:-R t---- dzialka 1_!12Il- _- 15 ~2,~0~_.-~~--.
S i dzialka 18122 2 155966,00
9 i:dzialka 17 --- - - -1-- 10 171,39-;-
-"------ - - - - ~-

dzialka 7/22
12870,00

;6 259 313~38-r- ----

---
0,00

1.2375,00
12870,00 -

2~0 9??,02 _
12375,00.
--_ -i"-

16 560 768,38
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14

trafostacja

hy~~~!'o_rru_-_a__ .
n:a!~sta~ja

1'":::;:;; ~'~;~::~:~o~II";vmon:':i:o.d·W~rt~~l
t~~f'o~~~ia-- - ~ _~ -- .. -1-2~70,~ -+=_ _ 2 18~,4~ __ __ 1~~6,561
hydrofomia I 250965,00 I 42580,74: 208384,261_yu:::j: .. f -~i1~f:~1- ~:~r:r- .=:~1~:~1

I 301455,OO! 51 147,76 250307,24
_1~3~Q,00t 2R40,35 . _l~ 5~9,651

..,--__ 2_8_4~-_--4 936,041__ 23533,961
44850,00i 7 776,39 37073,61_1
22848,00 3961,40 18886,60- --- - - - - - - - - --.__ ._----
21 216,00 3678,79 17537,21----.-------------+-
44064,00I 7640,19 36423,81

~~:za-;'atereElu_ L 825452,00! 137 ~62:2_~ __ 6~7 889,~7
dzierzawa terenu i --1063-SS4,Oof 177291_,24 88~S62,?~

--- -- - -I - - - - -- 1 - - --
trafostacja l 14328,0.2.1_ 2 :-87,83 __ _!_1_949,12!

I trafostacja I _!~4~,OO I _ 1724.55 r _ ~i2~~_51
;- dL.lerZa\~~t~re~~- pavXl;n -r \ -- '\ -
I po Piekami, Najem- I i -t --

Centrum Terapii I 2 863 610,00 i 477 :21,091 2 386 388,9]...»>:
Psychologiczno- \ l I' ,/

d . I
Logope_)'_c~eJ - - rl. -10 -34-8-,00I - -\ - .- -. - -

trafosta~ja _ _ . _ __ _l -:-24,55 I _ _ ~~~_!!5i
trafostacj~ , 5139,60! _ ~:4,8.1! ~ 26~,731
trafostacja 15 522,00 I 2 : '<6,33L 12935,62J~~=~-==~~=__.i., 4808601~6~1 801~-1,49-! 4007 ll9,i1 1
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RAZEM Nieruchomosc 6

I 18/16,
I

-\- 18/17,
i 18/18,
I 18/21,;Lanciego 6

ILasek Brzozowyr - - - -- ---
iIMandarynki - Lasek
IBrzozowy
I
i- ---

'\_~1~daryn!?_~_
.Lasek Brzozowy. ---._ --

I
:Nieruchomosc 6

L-- ~--
t _

I_-

INieruchomose 3
!

Zalacznik nr 7B

Zestawienie d7jalek (niezabudowanych budynkami mieszkalnymi) na dzieri 31.12.2014 r.

I ~i~,:"ch.m·;iiT 'Ad}.'; , ir~~~Jm
I ~Okaj~~~~_ - _j _l~_17, I

ILokajskiego_ l 7/18,

\Nieruchomosc 1 \LOkajSkiegO~ __ ~'_]7//2190-', i
Lokajskicgo 16 1~ - --I

t____ .J.!:?kajskiego 21 i 7/21,_J._
RAZEM Nieruchomosc 1C Belgradzka 22 I 717, '

\N_ieruc_h_o_m_O_sc_2 JBelgJ;dzk~ 18- - 17/8,
RAZEM Nicruchomosc 2

lRaabegoll I 7/25,1-r-;::-- -- - -.- - - -~ -- - -.
Raabego 5 .. I 7/26, J_--------'-

RAZEM Nieruehomosc 3
----,-I-wz-&uz---. ul. Migdalowej 18/6, I

r ~~ uLMigd~i;~i 18/7,.I~an~ 12"- --- ~ -18/9,,- .
18115,



~15

13 266,85!15 920,00 I 2 653,15\____-4I J
~ ,

2_1_5_9_9_46_'0_0-11. 35_9_9_5_4,57L_1 799 9_~~=

10 171,39 : 205,441 9 965,95 .
13--59-2-8-7~5,~99~1--2-2--6-6-2-1S_;_,-35-l_L--n326 660,6(

16583,57 !

1066614,36

44558,01 :

I
472163,451

I

. .37~ ~~~~_OO......:I---6-3-O-7-6,791

19900,00 I 3 316,4-3+--\--
I i

315421,21 •

213 297,101279 911,461

I
571 200,00 I 99 036,551

.-----. ----+-l------_...L;-------
53468,54! 8910,53!

482925,83 :
!

101294,171

- 78 33~,~O\-- 13 581,90 I 64 754,] (}~

2155966,0-0....'---344593,75 r -- ] 811372,2::;
1 086 368,00 I 188 358,14l-,898 009,R6 i
- 1 ~ _

584220,00\
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----------.----i
ulica

ulica

\~iertic"ho:os~-7 - If'" KEN 36 A I 7130,J trafostacja

hruchomO-SC-' -10----· B igrad~;~- --l18/22,j~ia~o~:~h'OStOj¥y~
INieruchomose 11 IRvabego 2, 2a ~i2~~aWilonY wolnostojace

I . I
ILanciego 7/9, \ parking spolecznyI- - I. i
I
I I dzierzawa terenu: Lecznica
IRaabego 13a 7/24, II weterynaryjna, sklep
! I spozywczy AGA

!Mienie SM "Prey Metrze" r- - ---~l II I 1411 dzierzawa terenu: Orlen
: \'Migdalowa 2a, 6a '--~-l"-"-..--'--
i 14/2 ! dzierzawa .terenu: uslugiI I_ . ~ mot~ry_zac~~e. auto sefWlS

I l~lUZ uJ. Migdalowej I 18/5, I dzierzawa terenu

II - •Lasek Brzozowy II - .-----------

. !trafostacja Lanciego 18/13, trafostacja
IKoszty wspelne jlQA ',.! .-__
Nicruchomose 4 is! Lasek Brzozowy I; I

hrafostacja Lanciego 18119, : trafostacja
1-- 110D __ _ i ..L--.- .. . .

I I I
IKoszty wspolne ILasek Brz_ozow_ry_ I, 18/12, 1,- _INieruchomosc 4, 5 i6. _ __ __
L- --ll_ul_ica Migdalowa 17
I RAZEM---------_
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Zalacznik? d
Zobowiqzania wobecbudzetu panstwa lub jednostek ...amorzadu terytorialnego z tytulu uzyskania prawa wlasnovci budynk6w i budowli.
W okresie sprawozdawczym nie wystepowaly zobowiaz.nia wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu tcrytoria ncgo Z tytulu uzyskania prawa
wlasnosci budynkow ibudowli.

** Przejecic pawilonu wolnostojacego po "Piekarni Mazowieckiej M

Sprzedaz 2 miejsc postojowych oraz rozwiazanie urnowy na 2 rniejsca postojowe***

Zmiana statusu 210kali mieszl alnych, przyjecie na stan llokalu mieszkalnego W wyniku rozwiazania umowy oraz
sprzedaz 2 lokali mieszkalnych

*

22 773 355,86

10625280,17385** 12773 817,07' 2 148536,90
I
!I 4. !Miejsca postojowe

•___._~ _._1..-._.

574614,02450401,L61 025015,185**3. Pawilony uzytkowe wolnostojace

8647243,402548099.7511 195343,1572
Lokale uzytkowe (w tym 34

2. niepelnowartosciowe od 9 m')

.__ 1 __
2926218,27504800,903 431019,1731*

• ,'- .~:. C' ._ " '

,Waiio~c.k.'1i~g·O";1.

:;_ .... ; .' - to ~r'" • : .j..... -r-r--r- .-:-~"'-.-:---- .. -, :.' '. 'jl.... I W3l'tOS~ ! ',.' .
:. . ,':: 'lIose \. .-'"_. t-k , .. Umorzenic

pna.} 'owa •- - '- - !" -~_ t_ _ L_

_ . .
i Lp. .=.-) ~.' .: Trese.

'·1,,-;·\;:, .:
f .' ;.,'i =::. '

,----'---- - ----
l

'] Lokale mieszkalne w dyspozycji Spoldzielni I
; '; podlegajace najmowi oraz wolne !

;

31.12.201-1 L

Zalacznik 7C
Zestawienie odrebnego majatku Spdldzielni
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V,o

0,00:

3333,30 I~

O.BO

0,\)0 I
0,(10 i

0/10

3333,30 .

0,00 :

0.00 !. !0,00

(l.GO .

6 505,9~i
10876;,42

1200 165,3l
.. ~-.~.-.-.-
4204,85 0,0"
--.- .-

0,00 O,eQ

200720,47 33,30

23777,73 53 3('

151070,28 0,00

25872,46 D.(){)

956990,41

=:': ---- I " I ------: -, - -. '---- " '. -,
,~ };alctiioscj I, ':' Zllmii:J~zeli.ic: .: NaLc;'iJhlSci.()'/ j' '''.r.!(;~'!., ~10 lrnn~·'~7l.'~ic! ~'\IS1lJO~C!Q I . - !
0, kl~""c,';;pr.,\r;",d{.. ii".leino~Ci.(l"Odr,," I ;'1~e!-i<;'!,;!llal\,u.:: i okrcsl.c !al; , nalc: r'O"'l, I) ! 'l.kre.':'lc'sp,ia,'Y. ()g,;ic;n.nalez!los· t: I
1~' : !':,,:;_,- " '.,,0,. .r . .... I '".\'II ; ". "'! 1~i)-"~'\'l~J . 'li-(\ r • '''OGO;S I !''''?rV7'''J' I::>nl':c" II ,- neno ..':,,' ~1l1~cy',vQ.lHI)~'I'::;Il,,ill.<!!_!zuHCY·":,)'_1'h ..m-cy.netto ',' -, .. "". 'i -:',.'..':" ,":::.:(::.<~" ..:~ '. '., :;~. j..

•~~8,~!rl~~~~~::iilf~~h~_~~TsiI~.~~:,,;~~~!~t;~',,'~[~~~~:~i;~';~~';J~~i~Jot~
I

3 886 228,30 I
1613 80-;,i81

956990,411

Sprawozdanic Iinansowe 7014

- nalezaosci od pracownikow, 7FSS

- wplacone ksucje
: • podatek VAT do odliczcnia w

___~E~.!ypn~m~~ _ _ __
:Nalezaosci sporne

\ti~~et'!!l~~:(~:~:~~~~"iii',.·"i~~'!!''~,s;f~.(;:':.';':!~·~;<V:-·-. ~-:<"'.,~~~--~~~~~~~----~
Dodatkowe informacie:

Naleznosci dlugoterminowe dotycza xapnalizowanych iwykupionych przez budzet panstwa odsetek od kredytov micszkaniowych podlcgajacych splacie -
budynek Raabcgo 13.

0,00 :0,00,
-t-t-

0,( fi3 886 228,30 I

6505,98 I
!

108761,42:

1 200 165,31 I
-_.!

4204,851

0,00 I
_.-1

I
}04 053,77 !
27111,03

151 070,281

25872,461

- 877 715,95!

,_ __;_:..,.;_...:..:...__ ~.:e..::.;___ __ " '~~(;1_52~~831

wie )sda h hrutto inctto wg stanu na dzien

-1324,05

0,00 \
!

-1 324,05 !

0,00

-2 089 946,03

0,00

0.00 i
-674 &56,49i

-1 432174,26:____ • ,_ • .1 •._

-57 ~l~ 7-1-/ .:> I, I I
O,GU i

0,00

2 J67661."1i

J.S 872.46

!"211)4.:n

23 777,~3

202044,52

Q,iJU

420'1 'lsi
i

1"75021 ()

6 50~ 981
,0876J 11

')5699( 11 '

_ 371 12? 95

~,318 401 S6

'mill we L J dzialem na okres splaty do 1 roku j pO~1'7 .

- inwesrycje

i - pozostale
! naleznosci czynszowe zasadzonc

I ntawotnocn~l1;iv;y~kamj

.

\Naleznosci z tyt. podatkow, eel i
ubezpieczen sp<lecznych VI' tyrn:

, - podatek VAT

w tyrn.

- naleznosciz tyt. ekspl. i czynszow

rozliczeme rnediow

Zal~cznik Dr 8

Naleznosci kr6tkotcrminowe idrug
31.12.2014 r.
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0,00 1 324,05
-'--1 -1'-
__..__.J_.._.2.~~4,~5

gI I Z tyt. odsetek ad wkladu
, budowlanego (Belgradzka)
, . J_. - ~~---- f" -;~__ .~ ... -~ _ _ ._.

,'. • . :.; ,,"RAZE1\;" ,
\ ....... ' ~ • • I_ .. - ..... _-

35378,34 i O,O()
I

35378,341

31i4331,02271 487,85655 818,87

_. .
/ I Z tyt. zaleglosci lokali

1_~:_mie~Zka1nYC~pow~!-ej 6~~~eSiycx._j
I I z tyt, cesji wierzytelnosci dot.
fI 'dokonanych wplat mieszkancow

I na falszywe konto bankowe

66 186,23 ' 913 634,85 1 720380,192567828,81
. - i
I d/ z tytulu prowadzonych inwestycji
l ......._._..........._._

634000,33 I i 274171,65 359828,68
I-r"--'-- '1----'· ---'

102798,94 107 100.02 ~? 711.76 1"7 1(.c:: "(I

685415,20

r---
3915,14 I 158061,49839561,55

dochodzone na drodze sadowej z
aJ tytulu oplat ekspJoatacyjnych i

. czynszowych
I . ._._ ".-

I bl z tytulu oplat eksploatacyjnych i
czynszowych byli najemcy1--" i ..-.........--. --.- ------- _.-

c/ z tytuhi prawomocnych wyrokow

1. Odpisy aktualizujace naleznosci I
I

,---I -. .
Lp..l. '. . '~"'~};~~~'.f.,,:g'clnicnloI . . ~I:'t .

I -_._ -~

----1-----"1-----· ..----..-.....----,........--...-------.---- -
. 1_,S·t:l~UI~ IZ· '.1 .• '. Lz· .' " .... ! Stan f):I, ,01'.01.2014 .\n~ cszenra i Il1I1H.I):ftOl,l. 31.12.2014

....._._ ._! - ,- .

Zalacznik nr 9

Dane 0 odplsach aktualizujacych wartosc naleznosci za 2014 rok

Wierzytelnosc przyslugujaca Spoldzielni
Iobejmujaca naleznosc z tytulu
odszkodowania za nienalezyte wykonanie

2599585,53 1l1l10WV-wad; i ustcrki \\' l'lHhlk\:
Helgradzka 14 - zgodnie ze zgtoszeniem
wierzytelnosci z dnia 22.10.2012 r. - sygn.
Akt. X Gup 43/10

IDrimex • Bud S.A w
I upadlosci likwidacyjnej

----I R._.~~ .__ ·._,~....... ·..."w ~__ ,

Kwotu
11!Ih·7.I)()~d

Zalacznlk nr 8A

Naleznosci warunkowe
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Zobowiqzania dlugoterminowe dotyczq kredytu bankowego zaciqgnietego na finansowanie

budownictwamieszkaniowego, podlegajqcy splacie wedlug normatywu (budynek Raabego J 3) -

Bank PKO BP- splata max do roku 2017 a po tym terminie nawet IV przypadku pozostawania
zadluzenia budzet dokona umorzenia (ustawa z dnia 30.11.1995 r. 0 pomocy panstwa w splacie

kredytow mieszkaniowych.,,)

31.1.2.2014 (HZ)
_'# kre9x:tY b~~ow.~

----"-'1

':1 I" '(lhml·;:.)7l1(l ILl ,.!/i~~t1
19728,9119728,91

I Zrnniejszenie zobowiazan
aJ kredyty banko~.~

I ...

Zwiekszenia zobowiazan
aJ kred- '. bankowc

587852,41587852,41

HnzcruOhn:s sptal~
powyzej Sl:ll I

I ()1\f'C~ I Okres ~pl:lt~' Okrcs ~plat~
Tr~j~: , ' I r spla!y do, p'owy:(~j I I!Hmy:icj 3 Jal

I ruku I ,"uJ,1I du '3 iar 1 do;) lat
I _. - -
I Stan zobowiazan na dzien '
; 01.0l.2014 (BO) I
aJ kredyty bankowe

Zalaeznik nr 10
Zmiany w stante zobowiazaa dlugorerminnwych za okres od 01.01.2014 r, do 31.12.2014
(pozycja B II Pasywa bilansu)



11,j11800 o.oo , , l' v ',I,

0,00 0,00 o.uo
.) .63,00 o.c. i I ,t ~

81 076,83 ' 0,00 81 O~6,&3

67884,00 0,00 67884,00
i

0,00 I 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 058,13 0,00 6058,13
766 337,28 2It 106,63 977 44.3,YI

0,00 0,00 (J,{,!O

0,00 0,00 0,00

72 469,52 0,00 72 469,52

'366597,031 0,00 J06597,03

o 00 i 11,0\1 • ,,[I

i73040,741 o .on 17~ 01111 ;'\

154229,\19/ 211106,631 365 33(),(}2
....".".."..-,......-.~.-..

20hI)

.-...~.~,... ,. "..,.....-~.
2 136 45376 2RO523,75 27[6

(l"'~ " I

0,00 0,00 0,00

201! 420,21 0,00, 20; ,
420' !

0,00 o.oo 0,00

601641,29 0,00 601 641,29,
59l 379,69 i U,OO ')91 379,69

5 640 894,95 '

0,00
'r -

~9.~3(J'_~_~i_~_~~~..~~~y
0,00 I 0,00

280 523,75 i 5921418,70

(i 597 26:2.19,
'i

RazemOkres splaty
powyzej Lrnku

I Okres splaty
do 1 roku
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n'

rozrachunki 7 tytu!u pozostalych knucji
gwarancyjnych, rozrachunek Lechb J[,

pozostale (wadia i innc)

rozrachunki z tytulu kaucji na Iokale w najmic

))

rozrachunki I tytulu kaucj] g"\i!',I:l,Vloyc:h
"

»

rozrachuukr z tytulu udzialow

rozrachunki 7 tytulu wkladow

rezerwa dot. kosztow inwestycji "Belgradzka 14"

wieczyste uzytkowanre

podatck 00 nieruchomosci

t. tytulu wynagrodzcn

pozosrule zobowlazama

rezerwa dot. kOSLt{)W inwestycji "Migdalowa Ill"

VAT

PEFRON

ZUS

podatek od osoh fizy-znych

podatek 0<1 osob orawnvch

i1 •I {'u' I

rozliczcnie zakupu - dostawy mefakturowane

oplaty eksploatacyj ne

rozliczenic rnediow

gzm

inwestycje

»!

»,
1

»1

»

)i

»'

J
)1

»

"
»
)

) I
»

4

5

»

1>1

»

»

1
Zubowi,~l:Ilii<l~:6:~)tI\()tcl'min()w('

, I rJndzi_£'1I01.01.2014,',(I30)
I W tvrn: ' .". - .'[-..-._ .' .._..... .. .. ..... ....... ..,,_. -- ..
I ,kl'edyty bankowo, pozyczld, WFOSiGW

2 zobowilfzlmia z tytulu dosraw iuslugI .. ..--_. ...
zobowiazanin 7. rvrulu kaucji

TreseLP'I

Zalacznik nr 11
Zmiany W stanie zobo'lViI~zan krurkoteruunowych ZlI okres od 01..01.2U14 l. do 31.12
(Pozycja BnI,2,Pasyw6w Bilansu)



0,00 616 150,11
_,_,----'_

0,00 304514,72

0,00 38336,00

0,00 0,00

0,00 3825,00

0,00 108630,72

0,00 153723,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2083,28

24447S,04 895612,76
I

0,00 I 0,00,

0,00 I 0,00

0,00 I 9234],92
I

0,00 264254,83

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 134234;41

244 47~~~~J 404 78.ViOI
21H

0,00

0,00
I

0,00

0,00

I 826
665,25
1032

748,70

542 1I7,~~

0,00

6833
8~,81
2816,
143,87

0,00

l34234,411

160306,56'
._... :.... _... ..I

0,00,

0,00

2083,28

651.1.37,721

0,00

0,00 I
92341,92 ;

264254,83 '

0,00

0,00

I
108630,721

153 723,00

3 825,00

1 032748,70 I
542 117,881

61~.~~,~1 !
304514,72

38336,00

0,00

0,00

I 826 665,25

r--,

I
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»1 rozrachunki z tytulu kaucji na lokale w najmie

» rozrachunki z tytulu kaucji gwarancyjnych
Lanciego lOG, Belgradzka 14
r"71':lchllflki '11):'111\1 povostalvch kalll..ji
gwarancyjnych, rozrachunek Lechbor

» pozostale (wadia i inne)

rozrachunki z tytulu wklad6w

rezerwa dot. kosztow inwestycji "Belgradzka 14"

rozrachunki z tyrulu udzialow»

pozos tate zobowiazunia

rezerwa dot. koszt6w inwestycji "Migdalowa III"

Z tytulu wynagrodz~n

podatek od nieruchornosci

wieczyste uzytkowanie»

VAT»

zus
PEFRON

podatek ad osob prawnych

podatek od osob fizycznych

z tytulu podatkow, cel i ubezpieczeti

rozliczenie zakupu .. dostawy niefalcturowane

oplaty eksploatacyjnc

rozliczenie mediow

gzrn

inwcstycje

zobowiazania z tytulu kaucji».,
,

»:
»

»

»1
1,

»
!

3

»

»

»

, '. { ~~,': .. I,''. ..
.. 0'" ~\ I ,1 :.

4 I1_ ,_,
5

i ' 742' :;·1(1,1=' i 60H-I%,·U l:I O.)()!).Ito.:>·

,-- ..- - t-·--------- .~. ,
I

0,00 I 0,00

6469 ~04,4;- - '-364 021,-38'[-"-
~_____ _ J _

2452 122,49 364021,381

il U:i IJ/ii'n J1.12.201-11. fBI)
I' W·t~:fll: .. i ,

i' 1 !" kredyty bankowe, po-z-yC-Z-ki-, ~;OS~GW_

1 2
t ".. _ __ _ _ ..- __ _._........ __ .__ .1

zobowiqzanta z tytufu dostaw j uslug

RazemOkres splaty Okres splaty
do 1 roku ~P~:~,:i:!'j 1...rf)l.!I

Trdc.Lp.·
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206670,1')

,
---I

I___....1 _206670,731-I
5RO 00

._!
580.00

2 169,21

'162 000,00 I 62 000,00 I
..._...... --r·-·---....·.._·_,..-..-r........-- r
2 169,211

i VJptatY-~IIJ':l11(,ow Lancicgo "i-2 _
anulowanc przychodv W It) 12 r
;-wplm; Jeronimo \!art"n. P:~l;k l'~
1- dot. rem, altany srruetnikowej \\
!101_~"
Zwrot kosztow od bylych
; Ilr~co~!'!.!M_~ .. ._
Zwrot kosztow od Kancelarii
IPra~njcz~l._g_ApA za ~.~kojc..I.~~
Wplata zadatku przez J. Palinskiego
I"Uslugi Motoryzacyjne

2.

3.

4.

5.

G.

l_ 7.

155 728,95,860 C)10.91

],01· .1,,,
I ---
I Odsetki zasadzone

l.al:jcl.nik til" J 2 :\
1.1111:111.\" stani« rni"d/) okrcsow yell rO/.lic/(;(\ jlI7.\'l'hotU",
I'ozvcjn B IV Pa~~'wo" BilnnSll

-_._-- --i ----- ----
. I 251-1119-1.62·' '1 t)(j4 JS.:UH 613 B8A! 3962149,59

331 245,081 292 128,41292 [28,41

--I

'j ,"

j ....·}yL..j,'.l,
: dz." I 8" okrcs nieobjety sporern sadowyrn I

Mi~tem(b~z. odsctek)
Dosz..acowarue kosvtow z tyt.oplary {.(I

wysokosc oplaty za dzirrzawe dz.4/1 Z<I okres
nieobjety sp -rem ~1!d(J\\yrn i_, :VL.l5l(';U1 (bcz
odserek i,....__ ......_-_ .....- ...... -_.. .--.-.... _._-" -.-..
, Doszacowanie kosziow dot.roku
sprawozdawczcgo poniesionych w roku

j nastepnym (k _wynagrodzeri, badanic
I sprawozdania finansowego),-- r ". -.__.._----_._- ---
" .IHAZ(!;i\l.Ba:J.:{i\E nozucz:_VlIO)

, r--_."-,
I

Zahlcznik Dr 12
Zmiany w stante roztlczen llIi\~dzyokrc8owych koszmw (pozycja B rv Aluyw6w i
Pozycja B IV Pasywow Btlansu)r ·'r r-.-T----,,:~~·...:,.--_-~--",--,---::-~~-Warto;Z---;-r--' .-=:": -I'---·-·-.l-\Vaii'-:~~
Lp., '.; ;,. ';.:.'."'~ -;< . T_rqs(:' . '.': i .o/.li":Ll.'i)IJlfo .l\~l<~h~L<:;llj<.lI7.P1llit:j~ZL:lli;: lj'(l7~iL'ZC,1I111 .

___ ~__ ~~_ .. _ ,I ~.~u0 LQ t 201 t1 ' ! na : } ".,~/ll.,

. i--' !_fiY;tn~·~~_z~~~~li~__!_J?(o·~~sz!6~__...__ ....- l--- ....... r' "'
t-J Lrr~e-uTller_Ll,ty,ub_~~picczc~~, ~ostal'e ., _ 24 '.!?_,3~_l.06745_7,521 _?' ..Q.72 836,9H ...lS..735,l)~
1_2 I~~li~_~~ rok £9P'fze~!~i _"' _-~_27_~08~/; ~'I _.___ -i- 282 2~~.1.1~21-2556 8/.~,83
I 3:,j ~_~!~!a rok bj~;i.qcy__ ..__ I _ ..__ .._954 72S!gy I ..:954725!09
1_= ;_~~?:~~{;Z¥,,~~I:;~Q~·~-=S:~:.MIQ·... __J.':~2~9_968,27, 2_067457,5:J 3 310 3~!~_~L.~3492 S14,04

. (Pozycja B r Pasywow Btlansu)
I II. j Iiicl'lI;;;'~I-i~c~ia :;"'~ley-;;'i;csowc-! •. ,"._.L.." _._ _ _ .__ . _.____ . •__

Doszacowanie kosztow z tyt.oplmy ta



11 597 00 I,4278,00 I
I
I

15875,00 i

I
I ·-1 447729,00 I

·-·---·--1

1 447729,00 I

74507,250,0074507,25 I

631 115,60267253,64

2392768,682203125,31: 189643,37
I

....,,""-- ! _" .
I

898369,24

1 099011,00165950,00' 933061,00 I
I

0,00 i 2 900 000,00 .0,00

0,00
-I
0,00 I

f -,,~~- ..~- .- .. -----. '''''i .
3 019558,57

0,00

~"Ol~ 558,57i
I-I

2 900 000,00 j

0,000001, i
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8

rezerwa na
kwestionowane
zobowiazania wobec
Fast Computers i
h....!llc.;i<m;lllri!wni(;za

J~D~_ __ __I

Irezerwy zwiazane z !
9 inwestycja Belgradzka I

----" I
i z tyt .sprawy 0 oplate i

6 Iza dzierzawe dz.41l (z I

.odsetkami)..--t- .. ._..-. ._.--_..."...",_.
Iz tyt. spraw sadowych .

7 I dot. rozlicz.inwestycji !
ioplaty

I
:2 tyt .spraw sadowych I

5 iW sprawach
:pra~~~:ucz~~h

I ,-''''''_,--,.. - -,..,,","..~.-"....

3 :na wieczyste
Iuzytkowanie gruntu

4 w sprawie RESBUD
I

2 ua swradczcru;
I emerytalne ipodobne

. Z tyt. Odroczoncgo
I podatku dochodowego

-e- r----~·-- -----,-- --- ..... -------.. ..... --_ .._- .... --
I \It, ano.~~ , Wal'to~{

.~' "Ft'e~l" '. rezcrw n.a IZwi~k~z('nia I /,mllicjs7.l.'uia j rezerw nH
UI.Ol.2()1,~ ~J.12.2t)l..j

i·
I Lp·1 -

Zalacznik nr 13
Dane 0 stanie rezerw wg celu Ich utworzenla na poczatek roku obrotowego,
zwlekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazanlu istante koncowym
(Pozycja B I Pasywnw Bilansn)
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brak wpisow

brakwpis6w-_._ - - -

brakwpis6w

HIPOTEKAlWYKtA NA RZECZ PKOBP
SA eFtEM ZABEZPIECZENIASPtATY

WIERZYTELNOSCI

brakwplsow

brak wpisow----_
HIPOTEKA7)NYKtA NA RZECZ PKOBP
SA CELEMZABEZPIECZENIA SPtATY

WI ERlYTELNOSCI

,
L

- - - - ·-1,
- --I

, i
: HIPOTEKAZWYKtA NA RZECZ PKOBP

SA CELEM ZABEZPIECZENIA SPtATY
WIERZYTELNOSCI

brak wpisow
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7/21 11-11-09, WA2M/00279863/4 i- - ._ ~ - _._ ....J.
_I _ :i.._ i,!~[;~~~~i$~l~~!~'~J,~c~',~~7~S 1~l~-~S LWA?_M/004571~/8-l- _!l nieodptat~_e si~~e~~_?s~_

~'1~ '~~~~"!·~~~i~:~o$.'rj~lc .'/.1 _lP_J 1-11-0~ J szereg ograniczonych praw rzeczowych,
~:. ·.~.t:.f .... ..=._.:. -': .;.o:'( '; ': •• ~~~}:;_ :-1 I

[. B~I~?,~~~.~~:, ...jl~~!~~~j~:,,:,..~ 7/8 J 1-11-~5_ ~:"2M/00279~63/4 _~ stuzebnosci oraz ~_Y"Pi?Y.9DEFENSA _1

~~.".:;~~'~~~~~~~1~':;'-,c~~~~-~-~~~~~~:~WA5M!00439469/3~1 ~()~.~ani_~iini prawa dla d~awc6; medi6~ :

::'~., ';'".7.-_".<::~~:,,~~~~:.:;:;~3-~~.. ·. -::.~·t~~1 -1 - - - '_ szereg ograniczonych praw rzeczowych,
.-R~b:eiio:5;'-tHlfo\l~a O'(~;:..:! 7/26 1-11-09 sluzebnosc: om 3_'!!I!.pisya DEFENSA

I.:'" . ::'~l:__'---:'~~:"',~~,~~_ __; __ WA2M/002.79§_63/4 ! _
--. -- - - - I - -- .-- - -- •.- - _
.s : - - T~i1ir~gp~l:O:j.j/·'-, ; . " -,- 18/8 I 1-11-06 IWA2M/00433763/1 ! brak wpisow

~~ :.:~~~~~~ "~~'~':_":~~;_",,:~:~~::::":;1 -_1---_---_,'_ _-t~_ -._ -_..~ __ , _
~-, -c'-ifiG~~~:g-'A,~JJiq:f},"~_,]__!~14 _~1-11-06 I~A_2M/00434701/6____; _ brak wpis6w

- __ , _-I __ 1_ -- i - __ __-_,_

~,::r_,".~?~OQ,.~.,~,~~'::i-1~13 ! '_11-O_6 I o~~~~ao:::e~:~r~:~;z:~~1/~~'1
-~MPffi~~,~~,~,~~O._l!tf-i": _~ _ 1.~_:~_i. 111 06 WA2M/OOi :0930/3 1 ~pis~ 0 DEFENSA

szereg ograniczonych praw rzeczowych,
stuzebnosci oraz 3 woisv 0 DEFENSA

7/17 1-11-09 I

-7/18 -1-i1-09 i
~.'_,J_ -<

7/19 i 1-11-09 !
-~ - -1--- - .~. -1
7/20 1-11-09 i
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Zalacznik nr 14
Wykaz zobowiazan zabezpieczonych na majatku Spoldzielni



HIPOTEKAZWYKtA NA RZECZPKO BP
SA CElEM ZABEZPIECZENIASPtATY
WIERZYfELNOSCI WYNIKAJACEJZ
UMOWYPRZEJ~CIADtuGU NR

KM/l/7735/99

- i
brak wpisow

I
HIPOTEKA ZWYKtA NA RZECZPKO BP I
SA CELEM ZABEZPIECZENIASPtATY !

WIERlYTElNOSCI I
-~

brak wpisow

brak wpisow

brak wpis6w

brak wpis6w

2 ograniczone prawa rzeczowe dla dostawcow ,,
mediow oraz 3~pis'. o_DEFEl'SSA1-11-097/27

_ --'4 __
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szereg ograniczonych praw rzeczowych,
sfuzebnosci oraz ~ W,!isY..9DEFENSP.

I
1-11-09 WA2M/00279863/47/30

sluzebnosci dla dostawcow mediow, 3 wpisy 0

18/12 1 1-11-06 DIiEEN._~A(zlozono wniosek 0wykrcslenie
___ .WASM/OQ470~21/2 wpis6~ ~iccien 20tS) _,

26 \...l-E-09 ; WA2M/00334117/41 16wpis6w dotyczqcych ograniczonych praw I
_ _ _ _ _ _ rz,:~zowyc_!1_ _

szereg ogranlczonvc-i praw rzeczowvch,
, odplatna sluzebnosc na rzecz dziatkt 9/4, ~

wpiy..9 DEFENS~

I
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I IWASM/00438694/2 I
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- ------l

18/7 1-11-06.- - -.
18/9 i 1-11-06---- --.
18/15 \ 1-11-06 '
18/16 1~11-06-- - -, ..._ ._----'1
18/17 ~1-11-O6 ..
18/1~Ll~.11-06_j
18/21 '1-11-06'



brak w: ";6w

brak wpisow

szcreg ograniczonych praw rzeczowych,
(\ 'platna sluzebnosc na rzecz dzialki 9/4,]
v-. isx 0 DEFEN_S~__

«graniczone prawa rzeczowe dla dostawcow
mediow

szereg ograniczonycb praw rzeczowych,
sluzebnosci oraz 3 Wll!S_V _g_D.EfENSA

CElEM ZABEZP1ECZENIA SPtAIY
3 wpis\ 0 tQ.~~~~i sk cg/,ek:1,lJ~.ii_QEFEN~A ! WIERZYTELNOSC! WYNI!<AJp,CEJ Z UMOWY

I PRZE!~ClAotUGU NR K_M_'/_1/_773S/99~ J
l HIPOTEKA lWYKtA NA RZECZPKO BP
! SA CElEM ZABEZPIECZ~NIA SPtATY \
I W!ERZYTELNOSCI

_i_ .

HIPOTEKA lWYKtA NA RZECZPKO BP
SA CElEM ZABEZPIECZENIASPtATY
WIERlYTELNOSCI WYNIKAJJ\CEJZ
UMOWY PRZEJ~ClADt.UGU NR

KM/1/773S/99

- '-HIPO-ITKA ZWVKtA NA RZECZPKOS'PSA -\

brak wpisow

WA2MjOOll0930!3
--- ..

__1__

WASM/0047226S/6
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Umowa dzierzawv z dnia 2.10.1997 L, ,
!akt notarialny Repertorium A. Nr !
13556/97

__j

I

8 hipotek kaucyjnych
zabezpieczajqcych wktad budowlany

14 hipotek umownych kaucv ."1ych

brak wpisow

W.A.2Mf00222009/6

numcr 1-: \ .

dwie sluzebnosci dla dostawcow medi6w

SZCI('~ ograniczonych praw rzeczowych,
sluzebnos-i, roszczenia 0 ustanowienie prawa 1

odren-ej wlasnosci, dzierzawa pawilonu '
Belgradzka 20a ,

- ~ - ---- -.-
I

sluzebnosc lIa dostawcow medi6w, 3 wpisy 0
DEFJ;N~' (zzozono wniosek 0 wykreslenie

wpisow)

Sprawozdanie finansowe 2014

,1!1,

. Opis ..nieruchor».
f-"':':_'_.- _'._ Y"--="'::_.
tanciego 7; 7i~;75J11..

. --- -::--...

; i

.~ _18/11 -'.1'2 l·OE) I vVf~2r\'~!OOd3g0';i!O .
i ;< llOl(~{ I ~r ~.:.:1'<;' ,"
I (J:'I~l.i(j _"J -'-- __ ._-.
!

budynku Lanciego': 1G

.i; I
\ . .. ' _ 7/.!_: _ _l._11_.0~._,!!~M_/o_O~3a076L3_~
i tanciego 10 G _~:<.,j-J 0 ',',1- .----.:.-- - .--.-:. -~

LasekBrzozowy - trafov ~cj2 dla

Belgradzka 1"

7/11 1
- -i

17 111%

I
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ul. Migdtowr
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HlPOTEKA PRZYMUSOWA -
109.034,32 zl

ZABEZPlECZE]\'1E POWODZTWA PLOTRA
MAKOWSKIEGO IAGNfESZKl MAKOWSKIEJ 0

:":;d'LATijKWOTY91251,19ZL, WSPRAWlESYGN.AKT
me 858/13, POSTANOWlENIE W PRZEDMIOCIE
W"NlOSKU0ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA,

SYGN.AKT m C 858/13

HIPOTEKA PRZYMUSOWA -
92.299,31 zl

ZABEZPlECZENIE POWODZTWA MICHALA
MAKOWSKIEGO IWIOLETTY MAKOWSKIEJ 0

ZArLA~KWOTY 76 040,23 ZL, W SPRAWIE SYGN.A.KT
tilC 85&113, POSTANOWIENIE W PRZEDMIOClE
WNlOSKU 0 ZABEZPlECZENIE ROSZCZENM.,

SYGN.AKT III C 858113

HIPOTEKA PRZYMUSOWA -
96.996,93 zl

ZABEZPIECZENIE POWODZTWA MALGORZATY
SIKORY-ANTKOWIAK 0 7~APl,A'r~KWOTY 80 067,79 ZL. !

VI SPRAWIE SYGN.AKT HI C 858/13, POSTANOWffiNIE W !
PRZEDMlOCIE WNIOSKU 0ZABEZPIECZENIE

ROSZCZENlA. SYGN.AKT illC 858/13

HIPOTEKA PRZYMUSOWA -
146.308,75 zl

Z..\BEZPIECZb"'NIE POWODZTWA WOJCIECHA
KAL\lUNSKffiGO 1AGNIESZKI KAMINSKlEJ 0 ZAPLAT~

KWOTY 125287,97 ZL, W SPR..o\WlESYGN.AKT III C
&58113, POSTANOWffiN1E W PRZEDMIOCIE WN10SKU 0
ZA8EZPIECZENIE ROSZCZENLA. STGN.AKT III C 858/13

HIPOTEKA PRZYMUSOWA -
w laczne] kwocie 444.639,31 zl

lokal przewlaszczony na rzecz Spoldzielni -
akt.not.Rep.A nr368212010 zdnia28.052010 r.
lokal przekazany do dyspozycji Spoldzielni przez
"Drimex-Bud'' S.A. na skutek oswiadczenia 0

zrzeczeniu sie ograniczonych praw rzeczowych
sp6ldzielczych wlasnosciowych praw do lokali,

zlozonego w dniu 24.07.2009 r. - akt.not.Rep. A nr
10008/2009

Ai. KEN 36
lok.uzyt, 213

(wre+kosc udzialu
w nieruch
wspolnej

18145/4577977)

1-11-09

Sprawozdanic finansowc 2014
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HIPOTEK/\ PRZYMUSOWA-
474.00n.Oo zl

ZABEZPIECZENrE ROSZCZEN RESBUD S.A.
; ZGLOSZONYCH W POZWIE Z DNlA 06.112009 R. SYGN.
AKT VI GC 218/13 ZLOZOr..'l'1v1W S.l\DZIE OI<.R.QGOWYM.

i W RZESZOWTE, POSTANOWIE}'rrE SJ\DU O~GOWEGO !

W RZESZO\VTE VI WYDZIAL GOSPODARCZY Z Dl'.'lA '
10.03.2014 R. W PRZEDMlOCIE ZABEZPIECZENlA '

ROSZCZENL,\

1--
!

HIPOTJ .' t>,. PRZYMUSOWA-
-H4.000,OO zl .

ZABEZPIECZENIE ~'OSZCZEN POWODA RESBUD S.A. 1
W PLOCKU ZGU <)ZONYCH W POZWIE Z DNIA

06.11.2009 R. SYG1'- AKT V1GC 2J 8f13 PRZECIWKO
SPOLDZIELNl MIESI..KANiOWEJ "PRZY METRZE" W

WARSZA WIE, POSTA '.lOWIEN1E sxnu O~GOWEGO
W RZESZOWIE VI \\ YDZLA.LGOSPODARCZY Z DNIA
10.032014 R. W SPRA '.V1EZ POWODZTWA RESBUD S.A.

W Pi.OCKU I',;LECIWKO SPOLDZIELNI
MIESZKA1'.TJ:OWEJ'Ti~ZY METRZE" W WARSZA \VIE 0
ZAPLA~ SYGN. A}~TVI GC 218/13, W PRZEDMIOCIE

ZABEZPIECZENIA ROSZCZEN'1A

-,
I

k'kal przewlaszczony na rzecz Sp6l:dzielni -
akt.r.ot.Rep.A nr 36&2/2010 z dnia 28.05.20JO r.>
lokal przekazany do dyspozycji Spoldzielni przez
"I JTirncx-Bud" S.A. -ra skutek oswiadczenia 0

zrzcczeniu sie ograniczonych praw rzeczowyc~
spoldzielczych wlasnosciowych praw do lokali,

zlozonegc w dniu 24.07.2009 r. - akt.not.Rep, A Dr

1000812009

-kalprzewlaszczcny na rzecz Spoldzielni -
ale or.Rep.A Dr 3682/2010 z dnia 28.05.2010 r. -
lol : przckazany do dyspozycji Spoldzielni przez
", irimcx-Bud" S.A. na skutek oswiadczenia 0

r: -czeniu sit?ograniczonych praw rzeczowych
sf -ldzielczych wlasnosciowych praw do lokali,

Z~Oi -nego w dniu 24.07 .2009 r. - akt.not.Rep. A Dr

10008/2009

A!. KEN 36
lok.uzyt, 215

(wiclkosc udzialu
w nieruch,
wspolnej

789214577977)

AI. KEN 36
lok.uzyt, 214

(wielkosc udzialu
w nieruch.
wsp61nej

6896/4577971)

1-11-0926

1-1)-09 I26

Sprawozdanie finansowe 2014

, WA5M!00457213/6
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.__ _.--,,

WASMJ004572 1219
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Sprawozdanie fmansowc 2014

x
I

32 697 939,31 I31912277,41

I ..·..·
I
IZrniana stanu produkt6w

I . 6 t P~YCh~d; ~~~~'~e-~';~edazy
J I;ro-..ynane z niml

/.
s

Og61emprzychody ze sprzedazy4 34407 980,46 33217381,57 I··....· 103,58

;._ 2 495703,05 ~. 519".:.2,;';-1' _._- x

I --- -. __ . ---- i

._._j

IKo~ztwytworzenia s~adCzer'l na
I 3 'potrzeby jednostki
I -l

Przychody ze sprzecazy
material6w (sprzedaz krajowa)2

103,58

I
I
..L
I

Trese Slruktum 2014 r.Rok 2014

Struktura rzeczowa I terytorialna przychod6w zo sprzedazy netto produkt6w,
materlat6w, ustug I towarow
:1--·----··-·- ..

; l.P./ '.
~. ,_ ...._.

I
1 IPrzychody ze sprzedazy uslug

GZM (sprzedaz krajowa)

Za1'lcznik nr 16

Zalacznik Dr 15
Wylcaz zobowlazan warunkowych

r I r- ZOhO\~'~ll;;H~i-:'--;\':l~~lll~Iww;-- II~R,);lza,i" '-1- ...;;;;;;--;;a pot'7.ll;ck-·-·" :;;,,)11 ua l,oni(·~
i 'Il" "f t\ rulu zahezpicczenia . ruku nb rnto wegu rul.u IIhrojO\lI'!!('
!- -_.- --'- . . - _. ..__.. j..... .

I I Poreczenie wekslowe dla WFOS i ,
1. IGW tyt. zabezpieczenia pozyczki weksel in blanco 920889,98 I 104629,98

, nr 0005/09/0AIP I
- 1 Poreczenie wekslowe dla firmy i-
2. ILECHBOR Sp. Z 0.0. ,00-839 : weksel in blanco 565 000,00 565 000,00

Warszawa, ul To~~~0~~.3.0 l
Dodatkowe wyjasnienia :

1. Poreczenie wekslowe udzie1ono celem zabezpieczcnia splaty pozyczki ella Woiewodvkievo
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodark: Wodm'J
W dniu 31.12.2014 r. pozostaje poreczenie wekslowe na kwote 104.629,98 zl z tytulu Urnowy
Nr 01191l21U 0 warunkowyrn umorzeniu pozyczki Nr OOOS!09/0AfP z dnia 25.02.2009 roku
zawarta w Warszawie w dniu 26.06.2012 roku, dotyczy umorzonej warunkowo kwoty na
dofinansowanie wymiany siusarki na k1atkach schodowych, rozliczonej w dniu 19.11.2013 roku
W dniu 11,12.2014 r. do Wojew6dzkiego Funduszu Oehrony Srodowiska iGospodarki Wodnej
zostalo wystosowane pismo z prosba 0 zwrot dokument6w stanowiacych zabezpieczenie UmQ\NY
nr 0119112fU.

2. Poreczenie wekslowe celem zabezpieczenia zaplaty naleznosci wraz z odsetkarni ustawowymi
za opoznienie z tytulu wynagrodzenia spolki - Aneks nr 1 do umowy z dnia 21 pazdziernika
2010 r. zawarty w dniu 20 pazdziernika 2011 r. Wystosowano pismo z prosba 0 zwrot weksla
sprawa w toku.



4 1.33009,76

2052133,20

2954362,21

902229,01

902229,01

0,00

0.00

5057931,47

i _

6 156 523,36

307164,11

302 533,41

0,00

0,00

864656,51 I
. I

0,00

686096,50 -._..._- ..···-1
1 550753,01 -
_ ~M._·"·M''''~·M· •

3591 143,39 I

1 376907,83

Sprawozdanie finansowe 2014

I
.........! .

--. - - .~-
Zwiekszenie kosztow podatkowych (zaplata
Inalezno§ci objetych rezerwarni w latach ubieglych

3 iW;~il~na dzi~lai~-osci;nadwyZk~-·(~);strat~·(-)
:-- j_~Z~WY~k;~dat~wy n~dwyzka ~~2,nied~bo~i~)..·-1 .~__

IDochod podlegajacy opodatkowaniuI . ......_. ...---........... ..-......_.. .._._..-...--
~ ! Odliczenia od_~ochodu(strata z lat ubie~.!!ch)

I

Doch6d z dzialalnosci w ujeciu podatkowym

i Podatek dochodowy wg sk~i'i 19%

Pozostale koszty operacyjne NKUP(rezerwy, odpisy
aktualizujace naleznosci, koszty sqdowe)

I
1--- .-

- , . .- _ ..

___ . _.__ I __. 1 843 603,03 L
498322,57_._-_.---I

1_ 207293,78 1-

Pozostale koszty operacyjne
I I .--_ -_._.-_.-- -._.- .- .

IKoszty finansowe
'1 ------.
IKoszty finansowe NKUP( rezerwy na odsetki i
zaplacone odsetki zasadzone)

2059347,77 - 2464615,99

32819475,06 33893453,73

36 665 070,0935 108 994,67 I

855 222,18 . 2606482,86

1--

9812,44 1- 591458,441-

523832,75 107617,98

8,00

35795091,17 I 34612936,89

34407 980,46 33217381,57

.}..?§..~80~!~}J- 3315 i?7,33 I

III 234,34 I
_.__ _~M" t-

570748,11 : 1 170391,31

Koszty dzialalnosci podstawowej, pornocniczej,
spoleczno-wychowawczej

- --~
Koszty dzialalnosci podstawowej NKUP
(Rozl iczerua miedzyokrcsowe bierne, pozostale
"U~LlY l\KLJP Rudy Nadzorczej i Zarzadu )

"...... "._!
2 Koszty uzyskania przycbod6w, w tym

,Przychcdy finansowe nie bedace przychodem
finansowym
1-·· -
Przychody podatkowe nie bedace przychodami

I bilansowyrni (856,802,nieodplatne swiadczenie
! ._. . uslug: ..... .__ .__ __.

IPrzychcdy bilansowe nie stanowiace przychod6w
I podatkowych
,Pozo~tate·prz.Ychody-operacyjne rue stanowiace
Iprzychod6w podatkowych(odpisy aktualizujace I-

Inaleznosci irozwiazane rezen\y) f, .... -...-... _ ... ---_._ ...-_. _.. - - --;

Przychody z dzlalalnosci, w tym
Pr/ydw.jy "/d"/inlalnosci podsta WO\.I,,'(.'j, pornocniczej,
Sj oleczno- yvychowawczei

_ ._..!~.~;::i.choqL~per.~?):'In:c_ . . :~.:-' _... . _ J .
: _ IRoz~!czenie medi6w lok. uzytk. - ~~~~b6r.~a 2014 ~.. L:.....

I Przychody finansowe

Tn:st: ruk 21l] 4
........._._._- _._. -_._._.--- -.-.. .. .__ ......•-._ __ ....•_ .._ _ _ .., _ - _ ....•....._ __ ..- .-.

rok 2013
~.. ..- I>
I.
I.p, I

Zalacznik Dr 17
Zestawienie wyniku finansowego nil dzialalnosci Sp61dzielni w ujeclu podatkowym w 2014 r.
w porownaniu z rokiem ubieglym



3sli

2059347,77
207293,78

1 376907,83
~ 643 S49.~~

375,00

3643549,38

12567,39

9450,00

7000,00

324 245,O~

1 264956,05

42802,00

495,00

17 155,41

40693,49

933061,00

66 J 86,23

189643,37

I _

Sprawozdauie finansowe 2014

I NKUP - ewidencjonowane na kontach zespolu "5"I NKUP - ew~dcnc~onowane na konc~e koszty finansowe .
~~tJf - ~~ld~~~J,?~?,.,:¥~e na~.~?~lepozostale ~kosz.t!' 0.E~racYJne

razem koszty NKUP

Razem NKUJl

_1-

--. --.--- .---.
15 Rezerwa na wynagrodzenia( nagroda roczna, odprawy emerytalne,
... p~~mie) Miedzyokresowe Rozliczenia .!3ic!Ee _ _ _

16 IRezerwa na badanie sprawozdania finansowego
I -

17 L~y~~tki~~ .~zecz~ i!~~r~~du
18 Skladki na rzecz Krajowej Rady Spoldzielczosci Mieszkaniowej

19"lpozo~~'~le~~~~'~'KU~(::i~~~e)··- .._....

13 Rezerwa na doszacowanic kosziow dvicrzawy di' -1:1 Ii! 2t I ; ,
Rozliczenie Miedzyokresowe Bierne

14 ;Rezerwa na doszacowanie koszt6woplaty za wieczyste uzyt. gruntu za
2014 r. w sprawie przed SKO - Miedzyokresowe Rozliczenie Bierne

12 ;Wplaty naPFRON

J 1 Zaplacone odsetki budzetowe

_.j
I

9 .Uzupelnienie rezerwy 0 odsetki w sprawie 0 wysokosc dzierzawy dzA/1
Ir- __._ .

10 I Zaplacone odsetki zasadzone

6 Niewniesione wklany budowlane- ugodyr" .m ..,'" .•.•. ..... . ,.. _..... _.
I 7 "Uzupelnienie rczerwy na sprawy pracownicze

8 ! Odpis aktualizujacy naleznosc Drimex-Bud - dot. 10k 207

5 IOdszkodowania w sprawach pracowniczych 3 872,00

7616,20

5050,92

212600,00

1\)1~)',.'1')

rnk 2111·1

Naleznosci przedawnione, LJ11l0[Zt)IlC, niesplacone
T· ,.... .......,...... ..., . ..,.... ... .....

2 Koszty procesu (apelacja) w sprawie 0 wysokosc oplary za wieczyste
I k ..uzyt 'owame....J """ .. _ •• " __ .. _ ••. _ ••.• .. 1

3 IOplaty sadowe w sprawie 0 wysokosc oplaty za wieczyste uzytkowanie

4 'Zaj'tlcia komornicze

. _..,, -,-~~,.~ --_ ..-.__ -_._ .. -

Zalqcznik nr 19'
Informaeja 0 kosztach nlestanowiacyeb koszt6w uzyskania przychod6w w roku
podatkowym 2014
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__ ~.§_? 062,9L _

180 597,Oq .....
648659,93

1 IZar~d

2 IRa~~-Nadzorc:L~r·-··---- ......_-- ......._...._ ...-
RAZEM_L_

\\.'" ~/I,., .•·'~t:'ti..l~'\.

Zalacznik nr 22
Wynagrodzenie Czlonkow Zarzadu oraz Czlonkow Rady Nadzorczej za 2014 r.

45,8538,65

35,65
2
o

42,85
3
o
3

o
3

o
,

.. ! ~-

Pracownicy umyslowi w
tyro przebywajacy na:
- urlopach wychowawczych
- b~~J2!~tnrch . ,...

j Stanowiska robotnicze
~--'......-- ..' ..- ....--......-.....
UczniowieI ._- ......'...-..

i Stanowiska Ogolern

7:11rudnienie
w eratach - 1U141',

. Wy.szcTc''rtHu.ic.nil'
1." • Y • l'::t •
• ". .1I'

Prz ccieiuc
nit 1'11<111 ieuie

w etu ta ch - 20 D 1'.

............,

Zalacznik ur 21

Przecietne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

2,87
I

100,005715738,66

Srodki pieniezne w drodze4

Lokaty bankowe3 78,35,
I

000 I,

0,00 I256372,88

8934079,66Razem I

18,735711 891,531Srodki pieniezne na
rachunkach bankowych

0,05

('(Ilial
(20 I ~,~ I~/,,)

I i1,1"1
i.

-----7~---:------r---:- --Sia~ll~~lIia- -------
·W}~z(~;(eg61I1ieujc. ,---liTio t-t ---. r: -iii-20",-i--I

• .....,... ..,. - ,...... j

Srodki pieniezne w kasie I 4410,58 3847,131

i
1 673 296,20 I

I
7 000 000,00 I

I

2

Zalacznik Dr 20
Struktura srodkdw pieuieznych do sprawozdania z przeplywew srodkow pieniezuych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Sq~. ReJonowydla rn. st. WarsziJwy XIII Wyd;:lal Gospodarczv, KRS nr OOOO:J333..~.~.,NIP 951-00-25· 54.§.

TEL. 21. 3702 6iO
FAX. 22 37 02 'l!6

SMPRZYMETRZE. WAW.PL

'}.: ' _ \-\ ·'.f

SP6L[)ZlELNIA MIESZKANJOWA "PRZY M~:TRZE"
UL. LANCIF(;O 12



6. Podstawowe zasady polityld rachunkowosci:
• Materialy wycenia sie w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi sie w ciczar kosztow

bezposrednio po ich poniesieniu. Materialy ewidencjonuje sie ilosciowo
i wartosciowo, zaliczajac je w koszty w momencie zuzycia, Materialy biurowe
ipaliwa zalicza sie w koszty w rnornencie zakupu.

.. Srodki trwa!e amortyzuje sie metoda liniowa, przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych
stosuje sie przepisy ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych. Srodki trwale
sfinansowane funduszern udzialowym lub funduszern wklad6w budowlanych
i mieszkaniowych umarza ste w ciezar odpowiednich funduszy. Srcdki trwale
o wartosci do 3 500,00zl amortyzuje sie jednorazowo w miesiacu wydania ich do
uzytkowania.

• Koszry dzialalnosci ewidencjonuje sie w zespole koszt6w rodzajowych oraz wedlug
typ6w dzialalnosci (Zespol 4 j 5)

• Rachunek zyskow istrat sporzadza sie w wersji porownawczej
• Rachunek przeplywow pienieznych zestawia sir; wedlug metody posredniej.

7. Zrniany metod ksiegowosci iwyceny w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku: nie
wystapily.

1.. Nazwa isiedziba Spoldzielnl:
Spoldzielnia Mieszlcaniowa .Przy Metrze" ul. Lanciego ]2 Warszawa 02-792
2. Przedmiot dzialalnosci:
- zarzadzanie nieruchomosciami mieszkalnymi iniemieszkalnymi
- wynajem nieruchomosci na wlasny rachuriek
- kupno i sprzedaz nieruchornosci na wlasny rachunek
- zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek
- wykonywanie robot ogolnobudowlanych zwiazanych ze wznoszeniern budynkow,
3. Rejestracja:
Rejestracja dokonana w Sadzie Rejonowym dia miasta ST. Warszawy XX Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweg o Nr KRS 0000033334
W dniu 03-08-2001 roku,
Dane 0 wczesniejszej rejestracji: Rejestr Spoldzielni 3185 Sad Rejonowy dla miasta st.
Warszawy Sad Gospodarczy XVI Wydzia! Gospodarczy - Rejestrowy
4. Informacja 0 podziale Spdldzielnf
W trakcie postepowania sadowego jedna sprawa 0 podzial Spoldzielni dotyczaca czesci
zasobow Migdalowa I ( bez Lanciego 11 iLanciego 9) - sygn. Akt. XXIV C 620/09. 'rennin
nrawdopodobnie 0<;!~tl1ie.irozprawv WY7I1aU'))I0 11:::24 kwiemia 2014 r. Publikacja wyroku
spodziewana jest do 28 dni od zakonczenia postepowania.
5. Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu zasady kontynuacji
dzialalnosci.

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA
FINANSOWEGO
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""'drszawa 2.014-04 ..15

31 12.201231.12.2013
-- ---.-----.----.-.- -.---- '-T--'-"

.._-". - ......-..... --- - .....__ ...__._- '--'_'-"--' - "--j
A. Prz- cno dy notto ze sprzedazv i zrownano Z nlrnl w tym: 32697 939,31 ~8 574 ?96,50

,:.)C J~I.JI_!:~~iJ:>O. e()\V'~~,dnyt:1 _ ,,,._, .._ .,_._..,•.. ,.".u' " ..__ ,..,. '''~....~'''''''''''''''''''_''''~''''''''''._'''''''''''''''''__'' ''''_' __'' k __ ~ ,, .__ _ '.___ I

Iii ~~~~~()~{a~~t:r:~u~~:t~~k~~~~~~\va:10~¢ dOdiitnlairr:riieiSZeniEiljl_.._-.-. -- - 33 217.381 ,?.?. 'r .. -- .... - ....- .. ~.?~q?3..~9..~?.
Iw~rt.0scujemns. (GZM) _._ _ .. .•.__ ._. .,,_.. .__ _ 1~~~Q?..!Q.?_I_._.. 2. 848553,83 Iill Zrniana stanuprodllkt6wlzwi~ksz.enie - wartosc dodetnia zmniejszenie . . .- . - -

~:-~;;~tU~:~~:~~~·~;.].adcz_e]"n;-Wiasne~~~ii~~~~·iki·==:==:~=~::_=~:==~2~~=-"~_~~~=I.......""_~._..:_,~~.~.~~.:':,~_5.
1!y'£.r~_!1~~y._.r:E.~toze"sprze~~ tow!!'.~~_1_'!!.~teriaI6w -- ---f'-------- -.---.- ----1- ..._. I

[~~:~s~ya~~talnoscl2P.~acyj=j __..~~.-~~~=_=~"~~~=..--=_:_._~~=."=_--~1--~%~·~~~:6~_~J_-=_ ..=~._34~:~t~~~~;-.
1]!..?.!:!r:1.~!.:..~~~'!':.L~l1er91~__. . .....J£779 3~~.?-t?_T_ .. _... _ 1~~I~~38~81..

rl~~~~;;e~b,~iaty,;tYm:--·--=:=~=~=:=~·====~·~~"t=:·~~=-=~.....3·~f}-~~tjl"·_1=..:=..~::-=--_...~.;.~]}.~f:J;
r:_p~.1ek a~~Iz.?~i'_._....._._ ..__ -- -- --._ ---.----.---. -- --. -----.-- .- .- I __.._.....__. ._.._....__._..._....._.

Ri.~~::~~;:~i~~p~~n~iiMeTwi;d~-;:~nI;;==--=~_...=~~=~_f==~:.m .~ _~~§~~·~~~~~~·~;==~·-=:....=-.~1~~~~~~~~.,
~~::i~!0~~;~~s~;;~~·~~-70::i6wi·;j;~i;ri8i6w------·--j--------~-152 802,~.. !-- --- ·-~4.~!..~t_'~~"1
:C.}Y~k(str~a)-~ ..~p~;daiy·(A-:sr--·---··-·-·-··--··--..··----·----·!-:-=:~=:~:~==12~0 6_~9:·gL=C~=.:=:~.=~~_]9~~178:961
1.Q:._P.~stale...f1E~~Y_~!!.!:.a~Y1_l1e __ . _._ ._ ~_ !1_15 487,33~ __._ .. ..~~·28~>;2 J

.'.:...Zysk ~~._~?'y~!?-..r.!i~~13.~s0I!:'.Y.=-h_~~~~l!:~.'!!Y..0._.__ .._._ _._.._ . _!__ • . .__.._ .__.._ __.__: _ l...- __._. _ _ __ .._ '
(II. Do_!5J~_._. .__ _ -- -- _ --- -- ..~: -- ------ - ----- _ - __1" ,_,,,_,__,,__, _ _ __ ._..
.1I1.lnr)~przychod¥E.eer~r:;'J.!:le-.. _"_._ _._ .. '_. . ~315 487,~ .~5~8<1_l2
i~.£'o~~:;~~.ty ope_ra.~yj,!l~._.__ _.._ ,....... _.___ ~.:!§6 5~}.3§.__..L. !.899._29~,§8,
:I~a!_a ze_~byc~ ~eflnansowych aktywow .!~_Iy.c;11_ _ .__ _.__ . _.._ ...__ '
I II. Akt.t!.§iizacja wClG~~ciCI~tyw~ni_l"..fif.lilnso""0'ch_.... 2-157-589:09- 3 263 940,04
IIi In..,; ,,,,':"J :lPP(;;;::Y"I'~ 3 998 934,27 4626353,64
F. Zysk l~(..<:.!_a)_"dziatalnosci QE_I!r~.c.}'i!,1~L(C+D-EI _. _. _ '- _. __ 1 58"0' 466.,-g_ .._..t-.__=-:: ...~ :[o.~..~~E.l~.9 ..;
~q.J:~~hOdy__!i..~~!.1.~..5!~.~.._ .. ...__ . .. .. -r-r- ...•. __ . •_ _1_170 :!91~_1._-t--___ _ 140798_~13,
r'~~~~~:reiku~~:i;Z:::;~ach,w tym ..__ .._._. .__ __ ./- - _ - __ .._._.-:._-_ 1._ _. ..__ ._ ..
1--·---------·---------· ..- -·------·1-..··-·--........-·....-·--·-........,...,

t
·I~.o~l~~;~Tef;o~~~Z;,;l~h -=:~--.....-=~=__==-==_~.._~:==~~_.....97~.2~~.4~._.r.~~=--"-.- 1 398.9_49~~6j
!l.Jysk za zby~ 11~.<:..!!!y~~---.---.-------..--------r--... ------ -'.-.---- ...----......---....---.... 1~~:~:~1:;.~~:.'~9;==~-~ -:--==- ~ -:_::--=-_::~-~~:~:flt~:-=-iMr~:::
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I
rIL~§!r.iltaz.eZbYcia~~~.ty.9!--_-...-- __ - .__ . ...__ .. .....__ ......_ ..._.. _ ~
III.Aktualiz~i.~._v!,artoscii~~ty.~V._ .•.. _ __ __ . .._ __. .__ ._ .__ .___ _ .._._ __
~IV.lnne '. . .. :....... _. __ 3.._~_1_,~2... _..__ _ __._..~_.zO~.!9..0!
!.I.:~}:~)SJ!)tra_t.ill_~~lalaln_.I?~cLg.?..!!~EarC~IF+G-H)__ _J: ._717 '!'?~L~2 .__ -2 ~~8§.~~118.,
d:_~ynlk 1i~rz~.!in~~~}~'!}y'.ChH:.I:.~~ ..I')" ' "'_"i _.__.. ..__ ....... ... _" - .__. 1

~ zvsk] nadzwy(;zaine - ------·---------1 - --- - -- -f--------·- ,,-...- I..!.!.:.Straty nadzw¥..~~ __....__ ._.. . .____ ---'--r--' -- ...--_.. .._....'
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~~ Podatek dochodo~y __ . __ _ _ ___ .__ ._.. ._.__.._.._......_.....__ .._ .......L__ _. __ . ._ .. _.. .... .
1M. Pozostale obowlazkowe zmniejszeula zysku .
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Spofdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze"
02-792 Warszawa ul, Lanciego 12
NIP'951-00-26-546

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT na dzleri 31.12.2013 r.
WERSJA POROWNAWCZA



02-792 Warszawa, ul.La{}de9.E...!:!.... ... _..__ . . ......_.__ . .._ ..._......_

1 Rachunek przeplywow pienit::inych (metoda posrednia)
za okres od 1 stycznla 20.131-.do 31 griIdnia 2013r.' .

~---------------- Trese ~ _~ bieillcy popnednl
~zep.lywy srodkow plenl~znychz dziatal.nosci~p-=.!!:9'jneJ._ ..-=.~~::_· . _. . .....'

I. Zysk (strata) netto I -717178,92 -2438595,18
_..J.!:...~~rektyra.z~ ----. .-~==~-=~------"T--2488'855;'98 -'''-3~~i''3'i~;'06
.. _;;.~or!izacja --_=~~=_~ ==_~=~~'~~-.?i~~~~==~~.~~Q'~~~~,~

2. Zyskr(straty) z tytulu roini, k~JJ'sowych .. I 0,00. 0,00~_::;f.~~~~~~:;i~~;~~~::~i~~~~;.lt-:..~:....~ ..-~-.---..~-- ~~-~E'~H?~
5".Zml!lEl_asta~u!!z~rw _ ._ .. ._..__. .. __ ..__..•_ - j' .2160591,11! [1097145,8'1.
6 Zmianastanuzapasow 12..~,~.1. 112;0,\)0,
7. Zml'!_nasta~u n~.I~noScI __.._.._... ......._ .._.__.._. __........ 6 ~~312.9.~.PI. . _~177 p2,7'5
8. Zmianastanu zobowlqzan krotkoterminowych,Lwyjiltklem pozYCLek ,(rcdyto., 1055 237,56, -.~146027,38--.-. ... - ---- - -_. __ - --- - ••- _-.-.--- --+- -'-r'-'-_'---'---'-."
9. Zmianast~!2..uro_~~~n..0I~d~_?~~y,'Ych.. ".__ . ._,, __ •.__ . .__ I__ } l:.?~6_:!.8,67 -3 74,U_08,59
10. lonekorekty r.6 569 8.19,91

-lii:-Przeplywy pleni~ine l1~lt;;~d;'i~falnoSdoperaCYjnej(I±II)·-----·--- .."l~· 177167-7;o6 .- '1472 71B,88

B.Przeplywysro~k6wplenit:inych z dzlafalnosc;!_~nwestycyjnej .--).__..._ _ ...... . ..... ._

_ ~:Wplywy ... -.-.--------------I.----~O'<lt--.-.~~-~n
_ L _I, w.""''' ntematenalnvchIprawnvcho!!'_~"'owr'" ,,,,,,,,,w~19~ 1!},Q'!
_~. Zby'~i~~~~~'tycjj ~~!.:l_~~om~£j oraz wartDsCinlematerialneIp.!:~ . 0,00l-----.___Qc?~
__ ~~<l.k~~~!i~~~.?wYCh, ~ty_f!i: ... _ ......._.._. ..__ .__ _._ ..._ 0'OOl 2~.150,52
._al.~~.i~~!:.?.?.~a~p~wi"z~2Y.£~ .._ _. I _ _

~) wElZo~aly£h je..~'2£st.k.~_~~".. __ ..... _,._ .._ ..__ ....__ ._-'.__ O,OO~ 24 150,62_;!..:~~;;;~:~;h===~~=I-=-=~=-~ooj-~----~':~_i22-:=~=~;=--~,,-====----===-~T-=---__L_-24-150:62
4. lnnewpfywy Inwestycyjne -- ...------ ...-- ....._-- 1..---- .. ··-··..--·--· ..- .-- ... -.

rio Wydatkl __ . ----------.-=--==__ [::.-==i~.?5l.t.?!l.~_--i11-"?~.4.L04
_.1. Nabyr)e~rtoscl.niemat~~ny~ ..I.Prilwnych oril~rzec20wychi1ktywQWtrwa.ly',j .25 751'?i3..__ . !11 51~!.Q~

?.:..!nVl!':~_tycJe'!:' nle!,uchomosr~~~rtosci nie0!~~!,:l'ialnei prawne __ _ ~__ ._ .0,9.~.._ .. 0,00
3. Naaktywa flnansowe,w tvm: O,J~ U,.,V

r-.~l.~j-;~-~:?~~~~I~!?t;Wil:~Ic:.!2......_.__ ..---- ..-- .- ---1--... .----_:_- f--. ...~~ ..
_ll2 ..w ~~.l.9sta.!.[~hled.0g~t~~.~_.._.._ _ . .__ ~Q.2.~----O!.9.Q
-_l1abyc~~k.!yw6w1i~'!.!2..S~~ch_... .,, " .. _._ .... .__.__ . O~ _~<I
- udzlelonepozyczkl dlugoterminowe I

~~ Inne WYdatki'~:;~~cYlne".;.;.;...;;:..;..;;-_~~~_-~.=_===~.----..- ..------ .-. .I.. --"----000·
Ill. Przepfywy pieni~ine rielto l dzlatainosd Inwestycyjmij (l-'Ii)' -25' 751,78 ·86 982,33
C. Przeplywysrodkowpieni~invch z dzia'a~nosciflnansowej ..._. . -1

~.!1!!L_. __ . .____ _ .. .__ ._.._..!.~.?~~~__ .._~~.~2'1,~?
_}..Wplywyneno 7. wydanla udzialow (emlsjiakcjl)Iinnych Instrumentow kapltalo _.._......!ll 625,94 .l~ ..I_~.~~
2. Krec1ytyI poi~ __ .. .. .._. __ ._O'~0i_-.--._-Q~

.. 3. Emisjadluinych papier~~~artosclo~___ _._. ...__._•. ._._:_..
1, Innewpl_JWYfj!:l~n.sow.t;._____ 7. 578830,9B

__l!.~.'!!vda~~! .....__ ._._...... .....__ . 55505,721--'_ 334 837,i?
.... !.:!'!~ycie_lJ~£~_(akcj~L~t.~~n_y!:~_ ...__. .______ 0,00
..._~'.i!~~~LI_i.!2!lt;.J.!'YpliltyE.~ rzecz wlasdciell 29 442,02 88035,49

3, [nne, nli wyplaLy_~.~f~jcicleli!_.~di.lt:!<I_Z ~.~!l!podzlafu zysku + -!-_,... ~

, 4. Sp/atykredyt6w I poiyczek , ,,' h i,8'-9.3M9Lt"'1~?4?'932t£ .. ..,,\(% --", 7,n, step..-(:;:-y;:-.·~~.·~~")du-'~-""~r'"';1'11' ~ -"""ll'r'C" !- ,:':":\ .(;11'.,,),:11
··">'1"' ',n~)'\(:'''gawe«() _."- "',;>- ?"''''. :).,t J.";r..,.'L., . ';','11,""'1,,"'],1"11'·""• '. -. ,.."h' .,... I ...Iy~, ::; , • .I" ~ .J (.'l' U\JC'IJ / .. ~ _ • 11,,\ "_ J vds, orgalH~::'1.l:,<"pra,,, ,1 • I " 'Z(, .....:::;:.~.l A j., ~'I' ,'- ( .. 1./ "\,
Ii c". ,)/ ..\ /' ../ . " J J f.1 '~'J?IY'" I·. 'n;~e):J"f", (/ !"J()~:" ~:::. .. ,_~ .. _ r._,.~" (\"'1.,\.: AII:j''' V .,,1 '.'I··lr,,·.i· ",./"),,
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ODD. b, Imnlej5zen(~.3_I_dl!Y.__...._ .. ._.._........_
---1------------.- .. ----

_. __ ~._~._ ..._._._. _,,,W"_,"__ ",._ -. . ..... t-..•",....- . _._ ••- ....

i 3. 1. Udzlat . 'ak 'e wlasne na konrec okresu 0 00' 000-.-----=-----:-7.'--.1.-." '. .-~- r-e- --:-- ---\ -:-~ ...-~------. -_.__ -. -----:~j.--. --,:..--.~.~.
t ,!!.1,:a\il:'II.({tSIilJ"'Sl.}:~-aso,'e'~:::!L·~!!JL~~.!E.vU~lJ.!f:!P&l.:l~(okte:s':_, ,'.. ,-: L.:_.'':~,!?.~.~L_ "'·"O§i·,~,§.lg~I'
~" ZmlaQL~fundusz~.1asobowe"o j fuJ].Q!!5ZU rOlwo;u ~ __ ._:.1§_~.g}.._757~~L_ ·24654871O~

a zwl-kszenlez ,tu' .. 7587734 701 ._~_Q}]_723_Q!'i,

.-~:,~;-~~O\ru9__ __.. ....._. ,~==_-::~~-+:~~.---_..__q762~~1=·-:.. .....5.~9,§L?jJ
~,__~~!~~~;:~~:~;~=~,,~~tadu zaIiCZkowe~2..... __-.-=~=-~~-.-,:_-----_7~.L9'-_4682-72,-_066'1EI-_-'-2·]7_-s~_468_12'8~,..Z:"6~;o5_.
._l.9zllczenle odn;~IJ.~_".Ylasnosclllnrwch _,_

b zmnie!szenfe·Z lr ulu) _.___ 24 179 492J1 26692 654 13
_.._\l.m9_~1lJ..\ll:!*.\:!"_ _ ..... 1067 347A7 119791211
~~nle wkladow zaliczko~~ i fund rozwoiu !lnne 231121:4.66 _._ 25 494 ;;;;;;J

I 4.2. Stan ka!;ftalu (fiJndu5zu zasobowelQ I rozwo~\!~_i52.f1!.~~~___ _____12_jOO 700 79[_. 65992 45132~

Im~,i~j~~~~~2Ii_~~MlIZ~~N~1~~fujJl~~~~j.9J!~~:~~.l\~,:~,~'__.:i; ' .:.:"-~':-~~~J.Q~I~~·IJ.':'::'_:Mi-~t@.~!
I _;~~~~~:::~:t::~~~:ndUS:_:::::~~.,',ce~~ ==......_~...~~l-"....-.. ~,~~j
'~: zrnnlejszenle (2 [·..tufu) - --- ~~. _ _ 00;1
[ :J:.Q;c~..~!:Q_c;1.k.Q'I.!:.,.~2!ll':h_ ...._.....,..._,,_________ . ...... ... . ;

I - ~ --......
000 0 00-,,"""1", ~,,::',f;.,:9.. -, ," ~-:-;;"":::-':"7:7.l

~~j', (l...tgg _!.:._ t ', _'. (~rt!
n oo~ (: c;:_

. _.__ ..Q.Q)~..__ .. _.... 000:
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5 Podzial zobowiazau dlugotermino wych ikrotkoterminowych wedlug pozycji bilansu 0
pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym urnowa, okresie spl:aty

• Zalacznik nr 10 .._zmiany w stanie zobowiazan dlugoterminowych'y. .~ I • Zalacznik nr 11 .- zmiany w stanie zobosviaz ~.'i}krotkoterminowych

<' ii. ,(",)~@)~weuo ~ _ p .. ~'~7"-;:)"d~a!;~~r~~:~1:/~~\~t:~·~fld~).'."q'~ l::)!·I.:)_(\u
/ J:_~: . r~a~t!i~~~~~i~~r;.~;.~~;;:YCh.".' \ l/Z~.. c :)'l/;~<\~l"'Ptxi'I.Y:'lei(t':,:.t'

P, ';""1'·/'7"-/<"",i,s"F,awozdantc finansowe:z IrS·-- '// . '1 ~ ,.('\,) t), .••,·. •. I .}\'.(,I .11(.:') "') (1/ t : ......../'...:J/..
• -/_..... ... l..\er.IlY \,\./VI\.le. ,-.r .\ to ·edt.vkalo

... ·/gOYi'. Janus ' ,><:._)\j\_lj\'J v)

stanu nu
stanie na

Dane 0 odpisach aktuahzujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem
poczatek roku obrotowego, zwiekszenia, wykorzystania, rozwiazaniu
koniec roku obrotowego.

OJ Zalacznik nr 9 - cdpisy aktualizujace wartosci naleznosci

4

3 Dane 0 naleznosciach krotkoterminowych i dlugoterrninowych z podzialem na okres
splat)' do 1 roku ipowyzej w wielkosciach brutto

• Zalacznik nr 8 - naleznosci krotkoterminowe idlugoterminowe,
• Zalacznik nr 8a - nalezno sci warunkowe

2. Wartosc grunt6w uzytkowanych wieczyscie; wartosc odrebnego majatku spoldzielni
• Zalacznik nr 7 i 7a - zmiany w stanie wartosci gruntow uzytkowanych

wieczyscie w ujeciu ilosc iowym iwartosciowyrn,
• Zestawienie dzialek niezabudowanych budynkarni micszkalnyrni - Zalacznik

nr 7b
• Zestawienie odrebnego majatku Spoldzielni - Zalacznik nr 7c,
• Zobowiazania wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego

z tytulu uzyskania prawa wlasnosci budynkow ibudowli ...zalqcznik 7d

1. Szczegolowy zakres zrnian wartosci grup rodzajowych srcdkow trwalych, wartosci
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugotcrminowych zawierajacych stan
tych aktywow l1a poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytulu:
aktualizacji wartosci, nabycia, sprzedazy, likwidacji lub nieodplatnego przekazania
oraz stan kOllCOWY a dJa rnajatku amortyzowanego ....podobne przedstawienie stanow i
tytuhiw zmian dotychczasowej amortyzacji lub urnorzenia.
Zmiany te, zawieraja zalaczniki do informacji dodatkowej:

• Zalacznik nr 1 - szczegorowy zakrcs zmian wartosci niematerialnych i
prawnycn,

• Zalacznik nr 2 _. szcze golcwy zakres zmian dotychczasowego urnorzenia
wartosci niernarcrialnych iprawnvch,

• Zalacznik or 3 ._ szczegolowy zakres zrnian wartosci grup rodzajowych
srodkow trwalych,

• Zalacznik nr 4 - szczego lcwy zakres stanow i tytulow zrnian dotychczasowej
amortyzacji (umorzenia) grup rodzajowych srcdkow trwalych

o Zalacznik n.r 5 _.zmiany w stanie inwestycji rozpoczetych
• Zalacznik nr 6 - zmiany w stanie majatku finansowego.

CZI~SC 1- informacja dodatkowa do bilansu

DODATKOWE INF()Rl\1ACJE I OBJASNIENIA DO
SPHA \VOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od Ol.{)1.20l3 r. do 31.12.2013 r.
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1, Przecietne \V roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych 7,Fl{RCZnik I'll' ').1
2. W)ni!lcirodzl!nie Czlonkow Zarzadu oraz Czlonkow Rady Nadzorczej za 2013 r ..

;caLc/nti<- nr 22 ) /'/-',
/' I.,

l' ", '•.v: (I \I I,· t •{fI\'tOI)C" Jl·,··'··~>~.r_ .....I" ..• : -' ...... ' .. 1'", s:- I .l.r '1:~:':'1(,
.. . -_t _.' " ,,/ I .... " / .l' ',I 11 ., ~ .

~ ~ • '.- ,', "1 ~ I;' " I, ,,~ ". !I. ~ " ...{ . \' 1 I • I l" e t j • e ,
c . ',1 F_.c,' \,~:~" i ~" I' ") .. """"" \ 1 I'" J \!

,I. J ' ,1 ,I .,
.1'... , \.t(,/tx) AJ( \.l"i',,;.: () ',(10

, '"~ ~\.

('Z~S(~IV··- informacja dodatkowa o zatrudnicuiu oraz
wyuagrcdzeniu organow Spcldzielni

Struktura srodkow pienieznyc h rio sprawozd.mia '1 l'1'7t.!ply\\ \";w 'rcdkov, pu.n.cznych
nt!t(;.zni k nr ':'.0

CZF;SC: HI - informacja dudatkowa do rachunku przeplywow
pienieznych

i! v. .1'.:' ...d

..L,.,m. .(ji.! o kosztach niesran iwrqcych kosztow uzyskania przychodu
CI Zalacznik nr 19 ... lnformacja (1 kosztach niestanowiacych koszrow uzyskanin

przychodow w roku podatkowym 2013

. ," : '\

Strukture rzeczowa (rodzaje dzialalnosci) i teryto: ialna (kraj, eksport) przychodow
netto ze sprzedazy produktow, towarow irnaterialow.

II ZaLtc.znik nr 16 ... struktura rzeczowa j terytorialria przychodow It; sprzedazy
towarow iuslug

2. Roziiczenie wyniku finansowego w ujcciu podatkowvrn za rei '20~:;
It ldiqczl1Jk ur I? "'.. estawierne wyniku rinansowego na dzialalncsci 28. rok 20!::'

w porownarnu do roku ubieglego \\ ujeciu podatkowyrn
1 Rozliczcnie wyr iku fir> .>1 0 m::g'.J " ujeciu hd<111~iwyrn

CZJi:SC n _.inforrnacja dodatkuwa do rachunku zyskow i strat

q 7( 'iowi.r.aru; varunkowc. \'. :.)'1'11 rowniez UdZH.IJJt:: przez jednostke gw.irancje I

poreczerna, tak+e wekslowc
• lIt ;c7nil .. 1" 1" i\) ~:algrup ,:uiX'\'r1tlzar warunkowych

. '. I " • ,I, I, I. ,r.l•• · I, Ill...k\)jl~ ')\\')' IJ
r·,. ,\)'

\\]1\ ,/ grul, L:.>b(.)Wiu.L,;.J.1zabczpicczouych na majarku Spoldzielm (ze WSLIZb[,icm
jeuo rodzaju)

• Zalacznik 14 .". wykaz grup zobowiazuri zabezpieczonych lll:i lUiJJ4.tl\u
Spoldzielni

Wykaz istotnych pozycji czynnych ibiernych rozliczen miedzyo! resowych kOSllOW
oraz rozliczen rniedzyokresowych przychocow

• Zalacznik nr 12 i 12a zmiany v. stanie rozliczcn rmc.lzyokrescwych
kosztow iprzychodow

Dane 0 -tanie n .erw \"t'dlu~ celu irh (I(\~()l'?t:.'iil n,\ P')' (.1',.1.. I' lu 01,· I "\: I

G

".I '~2 I
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Warszawa 2014-04-15

Po dniu bilansowym nie wystapity znaczace zdarzenia, ktore by byly istotne dla oceny
sytuacji majatkowej ifinansowej Spoldzielni za rok obrotowy.

czr~sc VI informacja 0 znaczacych zdarzcniach, jakie
wystapily po dniu bilansowyrn, a nieuwzglednionych w
sprawozdaniu finansowym.

CZF;SC V - informacja dod:atkowa 0 badaniu sprawozdania
finansowego
Wyboru bieglego rewidenta przeprowadzajacego badanie sprawozdania finansowego SM
Przy Metrze za rok 2013 dokonala zgodnie z art. 66 usi.4 ustawy 0 rachunkowosci Rada
Nadzorcza Uchwala nr 38/2013 z dnia 16.12.2013 r.
Sprawozdanie finansowe za rok 2013 poddane zostalo badaniu przez "DOSSIER" Sp. z 0.0. Z

siedziba w Warszawie 00-845 ,ul. Lucka 20 10k. 55 na podstawie lll110WY 11l' 17/2014/723 7..
dnia 30.012014 r. Wynagrodzcnie z tytuhi obowiazkowego badania rocznego sprawozdania
finansowego wynosi 9 900,00zl netto.



5237,07-3712,24-1524,83Przekwalifikowanie
:4. miedzy kolumnami"f T '" " .,' .. -. - ,_,_,_ - .._. - .. i -;

,5._~ji~i~~~~r~t;~~i_Pn:_ ...... ~~_3~~7,~~.L_~~~8,1~ __:~~55,9~_:.~4.79J~~~

0,001

I0,00 I

;,;~l

0,00 I
i

0,00 I

2446,25

1
I

202345,481

, I
2446,25

Razem

0,00

0,00 '

0,00

0,00
- ..- !_. -.

0,00
I

T
0,00

0,00

0,00

0,00

5318,90

0,00

0,00 '

0,00

0,00 '

0,00

0,00

0,00

0,00

54760,35

0,00d) I pozostale

0,00 iI c) 1 darowizna
.._" ..

0,00likwidacja

sprzedaz

0,00 I

0,00

Zmniejszcnia

0,00pozostale
~".,,,.,._. ! _.

darowiznaI b)

, c)

13.
I

,I
2446,25 I

2446,25

0,00 I

I2. I Zwiekszenia
I
I a) zakup

142266,23Wartosc brutto WNiP ua
01.01.2013 r. (BO)

Licencj c . PozostalcOprogramowanie
k-omputerowTytul

f--'-"--"
ILp.

Zalacznik nr 1

Zmlany w stante wartosci niemateria lnych iprawnych-od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
(Pozycja A.t Aktywew Bilansu)
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.._.-_-,.:._,,/'Id 1'/ /1~ P''''r'''- 7."·,':,,Iu.... \....... • " ..... , •• ,\., .... r_" •••~"'...3St',·pc~ I, ·t\.~"'"a Zat :,·,t~u-; 'lI"'(I""" :il"l""(" ,~j .. , ","lj' u.... , T' •• ~ '.
L.• : ,r. "_,.,,,\.,"'.j. .J , •. _'" ,I.~" ." v ' "or '\' .1,11, 'd~ "}I·(:·,·rli't;l·"\·iijU,·f)rnwJ!~·d) .-'\,,, . ", .;» "1' ,1', i .: .. . , ".',"'... . . :, \.,. ' , .. ~)'/l\jVfl_lO./ '.\/ .' . ( }-., Ii I fl_...' , ,\. : \'10/ ",t~ J ".(1 t,'

...Trzegorz Janas .s. ')" I:' ./j'·"{'l"r l)
14 l \:.:, _./ ~~A·~.'.;,/,'" ~,

\~_.- '~, . ,_L - \

pozostate

Przekwaliflkowanie
mledzy kolumnami*

d)

• Przeniesienie dot. przesuniecia Iicencji/pozostalych/prograrnu do innej kolurnny- w zwiazku z weryfikacja
calosciowa, nic rna to wplywu fit! Bilans Otwarcia iZarnkniecia Wartosci Niernaterialnych i Prawnych

darowizna

likwidacja,

, - -
0,00 [

0,00

0,00

0,00

, sprzedaz

Zmniejszenia

Ic)
13.,
! --

Ial
(b)
!
I c)

0,00

0,00
.. ···1

Wartosc umorzenia na 134888,99: 48640,761 10555,97' 194085,721
15. 131.12.2013 r, (BZ) I 1'-----1 ..__ 0 • ! .---j_. ~ _

I~ Wartosc uctto WNiP na 9681,431' 26 140,90 i' 0,00 I' 35822,33,
. 101.01.2013 r. (BO)
--.------ -- -------- ..-----·------- ..-----------..----·1·--....'-....-.-_-o··l

17 Wartosc netto WNiP na I 8298,66! 2407,35 0,00 10706,01:
. 31.12.2013 r. (BZ)..._ ._.,~_. __ .,.... ". __ .....M._"__ .....~.,..__ ...,.._,···.·..,,_··· __ ,_ ._. __ ~,._.__ . !... .' _ _.~

5237,07- 17761,92 I 12 524,85'4.

0,00 0,00 0,00

0,00. 0,00 0,00

0,00 I 0,00 0,001
- . -

0,00 : 0,00 I 0,00 I

O,O[) 0,00 O,OU

0,00 0,00 0,00
r'-' ......."......... -,•... _ ... -.

0,00

0,00

nieplanowane odpisy
amortyzacyjne

pozostalc

b)

I
16(,523,15

1

..~7 562~57i
._.27_562,5~ I

0,00 I
I

0,00

7496,46 0,00 I

7496,46 0,001

.. _.... -.! ...... ,
0,00 I 0,00 I,

, ..-
I

0,00, 0,00

--,
20066,11,

- -- i
0,00

20066,11I12. 1 Zwit:k.:zellia __

1 a) Inaliczenie urnorzenia, w

1

tyrn: - -
nie stanowiace kosztow
uzyskania przychodow

132584,80' 2R 619,45 5318,90Wartose umorzenia na
01.01.2013 r, (SO)

I
1.

RazemPozosraleLicenejeOpr-ogramowanie
komputerowTytul

I

ILp.,

Zalacznik nr 2
Zrniany w stanie wartosci niemateria lnych i prawnych- umorzenle- od 01..01.2013 r. do
31.12.2013 r. (Pozycja A.I. Akrywow Bilansu)~. ....."...." ....... ..,. -_. '.
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82382,94.1

0,°°1
0,00 I
O,OO!

!

0,0°1

37561210,17j

323067533,671
_J

0,00I
4 f

0,00 I
37643 593,11 I

~

23105,53 i
I0,00 !

0,001
I

_~
!

Razem i

_1
i

360687821,251
-I

23305,531
i

166495,80

0,00

0,00

0,00 '

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

2 l30,05'

2 130,05

0,00 ;

164365,75,

Pozostale
srodki
trwate

19912,52

I
0,00

0,00

j-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0{)

0,00

0.00

0,00

19912,52

4749317,97

0,00

642964,58

0,00

0,00

642964,58 .

0,00
- II

0,00

0,00

21 175,48

0,00

21175,48

5371107,07

Urzadzenla . Srodki
techniczne imaszyny ! transportu

!

.'
3prawo7.danie Iinansowe 2013

i -~ --- ...- .-
.Wartosc brutto srodkow trwalych na 31.12.2013 r,
(HZ) _ _ _" . . ,. _

82025410,27 273 107025,64

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7 435 506,22 i 29565122,31

8216.94 I 74 166,00

0,00. 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 i 0,00

7427289,28 29490956,31

74 589 904,05 243541903,33

wieczysrym
_ur~ikowaniu

Budynki i
budowle

Grunty w

I _ i

: e) [liedo~ry(in .....rentaryzacja)
i
1 i) ipozostalc/odrebna wlasnosc i inne)
i

i
14.

, _.
!Ie)_~zostale _

13. IZmniejszenia
I ..~ - - -Ia) Isprzedaz

I_b) i likwidacja sr_~dk6wtrwalych

! c) .darowiznyprzekazane
1-- -
!d) straty losowe

i

!2. IZwiekszenia
i ,-- ~

Ia) zakup srodkowtrwalychIb) ~-przyj~~ie z inwestycji -

Ic) Idarowizny otrzymaneI -' -- ---
!d) Iujawnicnia(inwentaryzacja)

iILp. Tytul

\ ; ;W';rtosc brutto srodkow trwalych na 01.01.2013 r. --;
L-' !(BQ.I

Zmiany w stanie srodkow trwalych - od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (Pozyejs A.II. Aktywow Bilansu)

Zall!c2nik nr 3



18528,01 141 099369,.5'78296,7291406,01

12 279,18460335,51

----------------_._----------
0,00 0,00

136986,68 i 80 822 332,54

10981,11 5012 117,]9

10 981,11 5012117,191

0,00 0,00

0,00, 0.00 '

0,00 0,00

0,001 6539498,12

0,00 ; 8696,44

0,00 0,00

0,00 0,00 i

0,00 6530 801.68 i

1
147967,79 i 79294951,tll

0,00 2673212,49

27379,07 277 ] 92276,22

Razem

0,00,

11615,80

492 173,85

4657911,96

0,00 i

0,000,00

0,00

- i
0,000,00

0:00 0,00 i

49:2 173,85 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

239314,25 3982,56

4 910 771,56 7 633,24

239 314,25 3 982,56

Urzadzenia techniezne Srodki Pozostale
imaszyny transportu . srodki trwale

.,

Sprawozdanie finansowe 2013

179700756,0861 280382,75

_i_.

'I; ----i~dpis aktualizujacy wartose srodkow trwalych (konto 070) 0.,00 I 2673212,49
5, , na dzien 31.12.2013 r.IIWartosc netto Srodk6w trwalych na 01.0-1.2-01-3-1'.------.--------- f---·

16. , pomniejszonych 0 odpisy aktualizujace tzn. 0 konto 070 68 783 049,82; 207909232,54
I !(BO)r Wartosc IIcHosrodkow trwalych na .\ 1.12.2013 r.
!7. pornniejszonych 0 odpisy aktualizuj ace tzn, 0 konto 070
I (BZ)L_~__..

Umorzenie srodkcw trwalycb na 31.l2.2013 r. (BZ)

pozostale (odrebna wlasnosc i lime)

darowiznaIc),

,
ib) likwidacja

, a) sprzedaz

!Zmniejszenia

pozostale

nieplanowane odpisy amortyzacyjne

naliczenic umorzcnia, w tym:
l --
nie stanowiace kosztow uzyskania przychodow

i
Zwiekszenia

!Umorzenie srodkcw trwalych na 01.01.2013 r. (BO)

_--
Crunty w Budynki i
wieczystym
uzytkowaniu budowle

13 242 360,45 : 62524580,61

782765,48 3975073,79

782765,48 : 3 975073,79

0,00 0,00

0,00 • 0,00

0,00 ! 0,00

715604,63 5331 719,64

112,10 8584,34

0,00 0,00

0,00 0,00

715492,53 5323 135,30

13 309 521,30 : 61 167934,76-_ ---

Tytul

Zrniany w stanie srodkow trwalych- umorzenie- od 01.01.2013 r', do 31.12.2013 r. (Pozycja A.I. Aktywow Bilansu],---
! Lp.

Za1llcwik nr 4
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W roku 2013 zostalo skorygowane (sterno czerwone) wyodrebnienie lokalu mieszkalnego

wraz z miejscem postojowym w budynku przy ul. Belgradzkiej dokonane w 2012 r. na
podstawie zawartej ugcdy sadowej - nie doszlo do zawarcia aktu notarialnego.

._-- ---_._--_.
11 268 806,30

Ogolem wartosc brutto srodkow trwalych w budowie
(wraz z nakladami inwestycyjnymi ) na dzien 31.12.2013 r.
(BZ)

4.

476771,11- pozostale ( wyodrebnienia )
I --1·····

I·
I

- nieodplarne przekazanie

- sprzedaz inwesrycji

- straty nadzwyczajne

- przekazanie na srodki trwale
,_.I 3. Zmniejszenia uakladow w ciagu roku

- pozostale

I
i

-I
I

476771,11 !

- inwestycje W obcych obiektach,

- realizacja inwestycji silami wlasnyrni

- zakupy

2. Zwiekszenia nakladriw w ciqgu roku

,

10792 035,191

...
IWart'osc brutto srodkdw trwalyeh w budowie

1, I(wraz z nakladami inwestycyjnymi ) na dzien 01.01.2013 r.
(BO)

Wartosc w zlLp,

Zalacznik nr 5

Zmiany w stanie srodkow trwalych w budowie inakladow inwestycyjnych
(Pozycja A II,2 Aktywow Bilansu)
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I~,
i

25270,00

25270,00

25270,00

25 27n ()O

Sprawozdanie finansowe 2013

'---- ~ --.------- - .... w_ ... . w._ ..... ,_--'

25270,00
I Wartos!! netto finansowego

8 Imajqtku trwalego na 31.12.2013 r.
(BZ)

25270,00 I
Wartosc netto finansowego majatku
trwalego na 01.01.2013 r. (DO)7

Wartosc odpisow aktualizujacych
finansowy rnajatek trwaly na BZ6

Wartosc odpis6w aktualizujacych
finansowy majatek trwaly na BO
zrnniejszenie odpisu
zwiekszenie cdpisu

5

25270,00
Wartosc brutto finansowego majatku

4 trwalego na 31.12.2013 r.
(BZ)

3

Zrnniejszenia w tym
sprzedaz
darowizna
pozostale

Zwiekszenia w tym ;
zakup
darowizna
pozostale

2

252.70.00
Wartosc brutto finansowego
majatkn trwalego na 01.01.2013 r,
(BO)

TreseIL.p. RAZEM
_.....__...'-~'''--'''------"--'''~'-Tn~_~.__ ...-.. .

AkcjeUdzialy

Zalacznik nr 6

Zmiany w stante majqtku finansoweg o
(Pozycja A.JV. Aktywow Bllansu)
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84722,15
951,00

2 074 ~;O
2_673.00
292,18
}§,OO
0,00

.Q.l00,
.? 42"7,00

50,00
.5..9.5?1S..~

5070
25,00
~6,Og.

~2 832,66_

33441,66
25,00

430385I..

28514.80
i 050,_90

4200
39,00

1_.§l97,OO

7540.53i
.__0,-00.

0.00
0.00

o 00'-"j0,00
52.§8ji2 J._

5 258,_§2 .
000
'.)"0
(1 Of':'

'1 54552

304.62-- .... Io OIJL •

000

000 I-' .
0..9...Q!
0.00
O,uj;
o La,1.......

0.1.°0 :
0,00

O,~.9
o.oc
o 00
0.00
0,Q9 I ~..(,......

1 ~O,14
O,o.Q.
000
0,09
0,00.

0.00
0,99.
OJOG
9,9.0 ..
0,00

0,00 16436,26 172265,31
oleo 0,00 2293,00

Io.oo 742,95 11 465,33
OLIO 71867 7 ?:}1, .C
III I ; 41 1 tv ":1, ~ F

o CO O,OC 42,00
9,00. .o,QO, _. 73,00

--.OcQQ. . .q,OQ_ 1 4g8,ao
0,09.. 1..~,20 6?_6,13
9,00 .........?,66 ..... 93594

0,00.' O,~O 144,00
.O,Q9 0,00 14400

92262,68 :
951,00.

2074 00
2 6.?3,OQ.~

2 ',qg
26,00

J~09J.!.L8~.

38700,18
... _2E.,OO·~

22628,47.

4608.47

30364.Jl4
.....10§9,09 •.

~2,OO ;
-~~,QQ-

1 99700

1~:t,OQ
. 14~JOO

__ .J3.,.Q.O.
1498,00
677,3} .
9.:lB,.§.o. ...

12 208,28
" ~13'),n
I,:::; • .

!'t2~~:J

Stan na
Zwiekszente I Zrnniejszerue 31 12 ;W13 r
I (6Z)

Skorypowany
stan na

01.C1.2013 r
:,80)

188701 ,57 ~
2 ?93,OO.

OZIi lK_a • HJ6 .
dZIslk8 1817

B
C

dzlalka nr 1811(podzlaf na 18
G j dZiaJek): _
A •..9.:W:IIKtl 1.~!b

(. I. I

dZIEllk;: "1/'21
dif.i.?lka7!~2

t;

F

dzialka 1/17
dZ.'8Ik3 ll18

dzialka 7/32 (6. '134m/!0N)
E .. ..FOI'_f!:~dr.iO!/?.8 .....

dzia!ka 7133 (42.218 m/kw) I
F pOPfzedni9}128.

JzialKan: 7/9 (podziat na 7 dLlalek
5 . 7/16·sprz.~~ai"!:_

dzialka 7/27

8
C
D

A

dztarka nr 7/11 [podzia] na 6
4 dzialek: ..7/31 obec~ie 26.1..:....... .....,

dzialka 7i24- ._-" ..
dzialka ?i2:..5. _
dzia{ka 7/26~-.-- -

dzratka 713C_._ .. '.. "_,,A

G dz.alka7/,1
dzlalka nr 7/10 (podzlat na 2: 7/29·

3. polqcz. w..9..z.2SI:__

dz.alka 7/8
dZlalka 7[9

(izlalka 7J10

r.
E
F

H<.] / f

:pow~c-';'~,~;i~(m2).~;tym:
1 dziatka nr 14

dzialka nr 7/2 ( podziat na 7
2 dzlatek}:

Wyszczeg61nlenle, Lp

ZHI~cznik 11r 7

Zmiany w stante ewidcncji llosciowej gruntow uzytkowunych wieczyscie
«d U1.Ul.li1l3 r. do 31.12.2013 r." wg zapisow w ewidencji srodkow trwalych



1 i

11/
- '\ ' 7/.' ,\ 'r:d I 1',·"
'.., i I ('\' )j'){.l

<:.» 'I

(irunt) bedace 'N" wladamu Spol.lzielm posiadaja urcgulowany :,tl~n prawny W przypadk«
dzialk: nr 4/1 () powicrzchni 21 !XO nr' polozonej puuuedzy til Lanciego ' rzJ '\
Spoldzielnia CZ}I1. st.irama 0 zuimane urnowy 2') - lcuuej dzierzawy rrun /'W w pr'),',
\\h't't:) sH:~" 1I1\'1kt!\\'d'11il.

6) dzialka lS/1 4 • zmniejszenie 0 powierzchni o 928,51 1111 - ustanowier .ie prawn (,dJ'\h': -:
wlasnosci Vi nicruchornosct przy til. Lanciego I tlA, 1011 10(', J OF., lOF

(7) dzi.rtka 18'20 - zmniejszeme 0 POWiC[LChnl 0 6.574,00 1112 ,. ustanowienie prawa
odrebnych wlasnosci W nreruchomosci przy ul, Lasek Brzozowy 1,2,3,4,5,6,7,9, :0,
12,13,1",16,17, 18,19,ul Lancicgo2,4,6. uL'viandi:u'yn1<i2,4,6,8, 10.12

g) dzialka 26 - zmrnejszenie 0 powierzchni 0 1.044,12 111- - usanowienie prawa odrebnvch
v,1 ~5I"')SC:lw nicruchornosct prz.)' ul. KEl'. .16, l(iA

9) dzialkn 7/6 - mnicjszenie o powicrzchni 010,42 rn" - sprzedaz nnej..c posiojowych nr;:\
ul. Belgradzkie] ) 4

10) dzialka r"10 • zrnniejszenie o powicrzchni J 11,20 m' - ::;pr7,:cLIi' lllJ('JSC: p(l~tOI(lW] 'I,
przy ul. Belgradzkiej 14

II) dzialka 7ill . zrnniejszenie 0 powicrzchru (! 2,66 nr' sprzcdaz micjsc pcstojowych
pr/) ttl. Belgradzkiej 14

...... ' H ,h. ~ 1,. i 1; " \. l'\poI~ .....~'I 1.I

wlasnosc: \'. n.eruchomosc i ))1'7)' ul. Lanciego lOH

Zmuiejszr iuu w stante iloseiowym grunrow dorycza:
.) dzialka 7'5 . iITllI1C]Sz('m0 powierzchru o 7 J 8.6'"1 1:1' ustancwrcnie prawa odrel-nycr;

wlasnosci w rucruchomosci pr"J ul Belgradzka 1H, 20, n
2) dzialka 7/32 - zn.nieiszetue powierzchm (\ 304,62 111' - ustanowierne prawa odrebnych

wlasnosci W nieruchomosci jJ!7.y ut. Raabego 13

3) dzialku 7133 • zmniejszcnie powier chin () 1.545,52 !11~ - ustanowierue praw t odn{t~Tiych
wiasuosci W meruchornosci przy ul. Ranbego I, 3, 4, " 7, 8, C), 10

41 dzialka 7122 - zmniejszenie 0 powicrzchru 0 5.258,52 ml - ustanowienie prawa
( drebnyc'i wlasnosci w rueruchorno SCl przy ,I .. Lokcj.ooego 'f, 6, 2. 10, 12, 14, : 6. 18,
20,22 24,26.28.30

Ki
..,,~ ......~~,,' ....-~,~..- - ..

dziatka ~e!15 26 DCI 000, 0J09 ' 2600
"1 -L uz"lka 18/':6 " 195,\)0 0,00 r '}I \ " ,~, r:

M ('i ..,Ik" ',A,l" I

r~ (~ cl~':1 'C'I : 'l ,.
" l,,~:I.') ;J,!-JI..I - ':) (..",

0 d.' ,I,n 18iH, .0 oc O,OQ Q 0" ,f'< .... ,:~--- .....
p, dzatka 18120 11'1 'I 8:.'> J'fIllwv 6J( Ho8 '{g COD ,65?_4,OO (;f 194 -~, "..•,. '"

R dZIJ/ ,;~18/2'1 , 39 (JD C, go _,,_ ,0,00 ~.IC "'dJ-_.- -
S >J? .'l!e., " [11")2 I :- 4'''' ~'\ ",,9 :::9" c, 1J.9.. , :...."t I I, )

; -I -
dzlatka 26 (potacaenia dzfatok G513,49 0.00 I 1044,121 5469,37 '

7 aI3,7/~9)7/31L I
a dzialka 'f7 "I 6215,00 0,00' o,o~,I, 6215,00



12

908982,18

1 941 060,03

9318616,95

17751,53

477932,57
19117,36

2346045,2J

65545,26

12 683 460,62

2382].48
488 826,47

22J 989,45

306512,12

2283194,64

340 132,J"

I3 705.13

3678 181,4h

0,00

I 124639,4()

61 280382,:5

". \. :'J

3464,47

177385,82!
400946,241

2 17~ 706,39!

I

2 852 500,99 i

93267,43

3730,64

12790,74 !

555292,07 i,

~6~,521
95393,53 !

5803,81T
50919,74

31448,46

2674,87

_ -O,ool_
208740,51 I

~9 262,;~I --
498374,02.

- I

13 309 521,30
I

11tl92 323,34
.-I . I_', I

.j :- '.I ~'"
.I It j

; r ,/,. - ~ Ii
"If '\I I I X

\ I~AAI.

571200_00

22848,00

21 216,00

1 086368,00

2342006,27

15535961,61

78336,00

290) 337,28

4367444,41

278] 568,66

37] 580,63

16380.00
28470,00

584220,00

227793;;"6

357431,86

74589 904,05

0,00

1333380,00

Dotychczasowe
umorzenie I Wartosc gJ1Jn16,...

nettagruntow
Staona3J_12.2013 L

(BZ)

-.-, '.
(j'l ;;(::_~!J;-:;-)O'J.((,!S

Z:·.I\t~pr,.0~'/r:I,:;: ?ar'-:'ftdi.l
(\5. 0!";_:;'..Q.\:,.,E\,,' ". OJ' 'HVil>Cil

0,00 0,00,
0,00 1 0,00

0,00 0,00

n,OD! 0,00

0,00 165762,95

0,00 840 725,55

0,00 i I 006 488,50

551 630,18 ;

0,00 ;

0,00 I

0,001
I
I

288499,34 !
2802152,40

3528,36
U,OO
0,00
0,00 '

3789,94 I

898,64 ;

:- 435 506,22

Zmuiejszenie

0,00 ;

0,00 :

0,00 I
0,00
0-00 !,
0,00
- [
~OO 1
0,00 I

0,00 I
\

0,00

...
0,00 !
0,00 ;

0,00 i

Zwiekszenie

571 200'0_0 I _

22848,00 I
21216,00

1086368,00

2507769,22

12333048,89

16 542 450,11

78336,00

4655943,75

3061851,06'

375 108,99\

16380,00,

28470,00

584220,00

231 583,20

358330,50 I

3452967,46

0,00

1 333380,00 :- ;

82025410,27

Stan na 01.0 I .20 I3 r.
(BO)

Sprawozdanie finansowe 2013

dzialka 7/32
dzialka 7f3J

dzialka 7/28
podziclona na:E

dzialka 7/27 ;

dzialka 7/24

dzialka 7/25

dzialka 7!l6 !

6 .dzialka nr 7/11
_ (podzi_al n~ 6 ~zialek)

A
Bi
C,
I J_

D

(polaczona z dzialek 6/3,7/29 i7~1)

5 dzialka 7/30

dzialka 26
i 4

iF
iG

dzialka 717

dzialka 718 I
dzialka 7{9 r

dziaika 7ilO- Belgradzka 14 i
- --

dzialka 7111- Belgradzka 14- - -~-.

c- ._ ...._
DJ

dzialka 7/6- Belgradzka 14
- --~-dzialka 7/S !

, i dzialka Dr 7/2
3 : (podzi!!_ na_7 dziatek)

A
B

- --
I 1 dzialka nr 5 «hccnic 5f2

2 !dzialka nr 14

1 Wartosc gruntu, w tym:

W; szczegclnieuieLp. :

Zmiany w stanie wartosci gruntow uzytkowanych wicczyscic - od O].O1.20}3 r. do 31.12.2013 r.

Zalacznik nr 7A



-~
13

319244,05
696227,09

897307,68

145371,271- "

12084,891

0,00

0,00 !
1 821 806,83 ;

16784,S7
166310],88

8727,971
2-415311,431

S 727,97
4316,69 !
13427,65-1

17959881,94
13092,39

1 833147,57

10068,67

0,00

10399,97

10816,52 i
2] 0919,02:
10399,971
10816,52

13290528,174

27 828 561,87 -

[3543880,17

;,', ~ e
/./' \It. ~.i.
f ...J

1620,03
448298,57
i 620,030

822,91

2492,35

4087542,43
2429,6i

322818,43

102,72

59253,95

129224,91

166546,32

32423,78 !
2243,11

0,00

0,00

338139,17

.1 115,43

375352.08

5973943,11

3016888,21

0,00

t 975,03
2053,48

40045,98
i 975,03
2053,48

2968785,21

10ql,39
;

! 1
i: /

,
33 802 504,98 '

378 498,00 '

825452,00,
1063854,00

177795,05 i
14328,00 !

0,00

0,00 -

21599~6,00t
i9 900,00'

2038453,96 !

10348,00 i
2863610,00!

;0348,00 '

5139,60 ;
IS 920,00 ;

22 047424,37
15522,00

). 155966,00

12870,00

16259313,38 ;

12375,00

12 870,00 ;

250965,00:
12375,00,

0,00

Hi 560 768,38

:~.:i·.··\·p::h,i'):·e~:t..~;~Z:-lr '.4(1
:!'~.f;": ~.~...".)-.":(~'il''lljr~:n\'!;

0,00
2 6J5 994,17

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00 i
!

0000

0,00

0,00

0,00

6518,89
0,00

0,00
0,00 I
0,00

0,00

370556;27

2993069,33

2 595 818,87
!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 i
0,00 :

2595818,87

0,00'

0,00

0,00 I
0,00

0,00

0,00 !

0,00

0,00 ;

0,00 I
0,001
0;00 '
0,00

0,00 L
0,00

0,00

0,00

0,00 I,

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001-_
0,00

0,00 !

0,00:

0,00

.... .",_

36795574,31 ;

378498,00

825452,00 i

1063854,00

184313,94 !
14328,00

0,00 _

0.00

2159946,00

19900,00

2409 010,23 I
10348,00

2863610,00

l~i48~~_[
5139,60

--- <-

IS 920,00 I- 1---
24663 4J 8,54 I

J5522,00

2 155966,00

10171,39

1 -

0,00

12375,00

12870,00

250965,00

12375,00 ;
-_._,,_... .
J2870,00

18 855 132,25

1915658;,25

Sprawozdanie finansowe 2013

dzialka 0 ~/22

dzialka ; ;{;21
dzialka 'lWO

9 dzialka 17

dzialka i8il 8
dzialka : 8il9

-'-

dzialka 1811 1- Lanciego iOG :

dzialka 18117

dzialka ,8/13 i

dzialka : 8114
dzialka : g/15
dzialka 18/! 6
dzialka ;&'17

dzialka 7il9
dzialka 7120
dzialka 712 J
dzialka 7/22

dzialka 7/i6

dzialka 711 7
dzialka 7il8

o
P
R

S

i;~i__
Ni

, J
,-0-
K
L

F
G
H

! --

t-o---

E'

,B
L-

ie
I - ---~

'D

A,

A
B
C
D

E
F
G

dzialka nr 18!1I II (podzial na ] 8 dzialek)
,___ .- -- --

dzialka 18/5

dzialka i8/6

dzialka 1817

dzialka 18/8_, - -..-.--
dzialka IlI/9

dzialka 1R!l 0- Lanciego lOG

7 dzialka nr 7/9
(podziat na 7 dzialek)_ _-



Sprawozdanie finansowe 2()13
14

.,' . 1 ,1,\:_".,".,.Jilj.\i.S'J ...;.

i
I

8727,97.1I 670,03'10348,00 I

,Nieruchomosc 6

INieruchnmnsc 3

Nieruchomosci
-----TNulllcr:-i - ~ -- - --I -- --..-- -T--- ---

Adres I dzialki i ~~~~zn_ac~enic IWartosc brutto I Umorzenie _L~arto~cnetto !

Lokajskiego 1-7/i7,l-- traf?s~cj~ J 2375,00: I ')75_03: 10399.97 i
!i~~j~kl~go_ _: 7/1x, I trafostacja 12870,00!- 2053:481 _ -108}-6~s2_1
ILokajskiego Z __i 7/1 ». h¥drofo~ia_ 250965,00 I 40045,981 210 919,02!
iLokajskiego 16 i 7120, , trafostacja - ---I 12375,00 I J 975,03 i-I 0-399,971
ICokaJski;go21- r 7/21, J trafostacja I 12870,001 2053.48' 10816~52!

---------'-- RAZEM Nieruchomosc 1 __ --=r __ 3~1 455,OOr --- 48) 03,00 : - -253 352,001
~--~----.-. ---!B~lgrad~a 22 - -1717, traf~st~cj~ -. 16380,00 I -- 2674,871--- -13 ?05,13!
Nieruchomosc 2 iBclgradzka 18 _ .. ~__?/8, ._hydrofomia 28 42°,001 ~ ()48,52! _~: 821,481

:- ----, RAZEM Nicrucbom~ ._ _ ...__+ ~~_850,OO_L _7_323,39! 37526,611.
jRaa_!Jego11 _! 7/25, I trafos~cj~ 22848,00j 3 710,641 19117,3~!
IRaabego S L ~~6, _1 tra!_ostacja 21216,OO~-=__ -3_464)47~_ 17751.531

__________ ......- RA_ZEM Nieruchomosc 3 __ +- 44064,00: ~ 9S,1..!__, _ 36 ~~

l~luZ ul. Migdalowej : 18/6, dzierzawa terenu 825452,00 I 129224,9] 1 696227,091

Iw~luZ ul. Migdalowej I:18n, dzierzawa terenu 1 063 854,00! _ 166 546,32 ! 89,:n07,68J

l~~dal)'I1kitO __ I lSI?, trafostacja 1 14328,00: 22~3,11i _J2084,gJl
i l:ase~ B~zo7..0wy i 18/15, trafostacja 10348,00: I 6LO,031 8 727,971
I I dzierzawa terenu- -- 1 i - - I
I

I,. Piekarnia Mazowiecka, I 1Mandarynki - Lasek i ' I181l6, Najem-CentrumTerapii 2863010,001 448298,57~,:.· 2415311,431
IBrzozowy Psychologiczno-I _ Logopedycznej

__ ~l Mandarynki 6_ _ 181l7, t~afostacja

I
Nieruchomosc 1

---- ----,-----
Zestawienie dzialek (niezabudowanych budynkami mieszkalnymi) na dzien 31.12.2013 r.

Zalqcznik nr 7B



15

-.-t------- -_ -\
1",,431 16784,571
__ I _ _j

I In~51 13 42~,65_j
I- !

~1),171 1 821 806,83 !
-T -- - - ----J

2,72 i j u 068,6? I
--1'--. -.- -_- - --

..07 i II 463 94892 I

319 :!4..t,05;
-------1

1 j 24 639,491

I

I
40,511

I
:!.f

!
I
I

477 <P.Z,57!
I
;
I

--......-.oj

I, 2()7,43 I
I
I

488 H26,471
._---- --.--~

322,911 4 316,00
_ 429,61 i 13 092.39 l
-~~-_ - -4

-; ~ ~05,49J .~O~5 7!_6.J lJ
790,741 65545,261

--\

3 - 8~~~~B~ __ ·_1_833_~~-_'._57_1
385,821 908 982,ISl
--r-

393,53j

378498,00 !
-'j- -- ---,
I 19900,00'1---15920'~;~--
1 2 159 946,~1~!--33!..
..L ,_
I 10171,39!
t ----- - -- -1 13 592~__?~.2.()' 1 t:&

,-------_ ..---

I--------r
I

1 333 380,110I

I
S71200.00 I

584220,00 i

.• -';I~',-::r:~~~
_,_

ulica

trafostacia

trafostacia

!
i----dzierzr wa terenu
_J

Migdalowa 2a, 6a

I'----1- - ---- --
I dzierzawa terenu. Oriel
:uslugi motoryzacyjnc, at' 0 '

dzierzawa terenu:
Lccznica wererynaryjn
sklep spozywczy I\(it"

IRaabego 13a
i
j

--'-

--- - .. _ ...... --
[ asek Brzozowy trarostacja 1 1 ~
Lancicgo 10D

I :---------- •

1Koszty wspelne ! I asek BTZOZOWV ! 'f.
i~ier_4,5i6 t # I
;--- -----j!f-l-1;-;c-.a-M-igJalow-a- __ I._j-: T_~'-'-_-_~lic_a-------

RJ\Zt ,\1

I

I .---~
L-----------l wz~!_uz_··_ll_l. ~hg~a_lo_\_ve_J__ -1-

11 ase~ Brz:)zowy traios'acja I 1
1 anctego iOA
j---

INieruchomosc 7 . Ai KEN 36 A
! -- ---- -1--.-.------.INieruchourosc J u IBelgradzka 6
1-._- ; .---I~jcruchomosc 11 iRaabego 2, 2a

I Lanciego1-----------_·_' -
!

parking spolccrnyJ,

RAZE;VIl\icrucbomo~t 6_-----

I 5 \31, <)IJ;

trafosra p I 15 522,00 i
--- -1----- --i

___._J. 4 808 60 1,~O;

I 1 -is, \
I .XI'"

___ ._ .:.... .L_J.2_ !.._

Lasek BrzozowvI _ !.. _

JLaIlcieg::...'o_6 _

!Koszty wspeine
I ,~. 4 - 5i rvrer, I

iIMienie Sl\1 "Przv
IMetrze' .

I
L------
I
!---- -- - _.----
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:... ::._. ," .f
i
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Zalacznik 7d
Zobowiazania wobee budzetu pari- "a lub jednostek samorzadu terytorialnepo '1 rytulu uzyskunia prawa wlasnosci budynkow i budowli.
W okresre sprawozdawczym me wy epowaly zobowiazania wobec budzetu panstwa lub jednoste morzadu terytonalnego Z iytulu uzyskania praw:
wlasnosci budynkow ibudowl; r-'· I

,~";;:~f;Si;:;i'f;:2::;~ i
; -, ""t

,./.
C" ;~?:.;?o:r-::. .r\,ICS

\
'-

23 126 930"Razem 23898198,77 \Razem

Sprzedaz '2 rmeisc pcstojowych
Helgradzka 14 w 2013 r.,
rozwiazarne umowy-ugoda l
miejsce po. r:.ALKFN 3_6iJ6~

in94) 42L,1J 29R 189,35. 3853R64. :Miejsca postojowe

289,)3( 114307 583,50 •
I

4,3. Pawilony uzytkowe wolnost cc

I---

728988 709,58'
!

72Lokalc uzytkowe (w tym J'l
nicpelnowartosciowe)

~ 7miana spowodowana zmianarni '
starusu lokali

3 101 4('-303 303 716,34 :34
•• JI
) Vl oraz

Lokale rnieszkalne v. dysp
Spoldziclni podlegajace naj
: wolne

UwagiWarto-«
ksiegow.HoseWartosc

ksiegowaUOSf
Lp. Trese
I 1

31.12.2013 r.31.12.2012 r.

Zc-tawienie odrebnego majatku Spotdzielni

Zalacznik or 7C



,_nast'"i'.!!.:::.'11. m-cu
; Naleznosci sporne

I
I
I

.. - - ~.-
!Naleznosci kr6tkoterminowc

IZ tytulu dostaw iuslug
w tym:
. - naleznosci z tyt. ekspl.i
czynszow

j - inwestycje

- pozostale
- naleznosci czynszow~ zasadzone
rraworuocnrni wvrokami

-, Na'fci:nos~iz-':..;;t.pOdatk6w, eel i
j ubezpicczen spolecznych w tym:

! .. podatek VAT

; Naleznosci inne
;Wtym:
, - z tyt. przejetego kredytu do splaty
• - ugoda 30.11.2004Drimex-bud

- naleznosci ad pracown-kow, ZFSS
- wplacone kaucje
i - podatek VAT do odliczenia W

1.

Trese

Naleznosei dlugoterrninowc
.._.- --- --------'------ ------.- --_._-_ .._-

39874,R9 12611,60 12611,60 52486,49
201416,15 264,00 264,00 203680,15

45 &30,07 '1:; 830,07
-. - --

I 160775,99
,

1 160775,99
576305,62 , 576305,62 576305,62- - ----

_._------- - ------~..- - ..------- - -----
Naleznosci 0 I Naleznoscl 0 Zmniejszenie Naleznosci u
okresie sprary okresie splary naleznosci 0 okresie splaty Ogolern
do 12 m-cy pcwyi.ej odpis powyzej naleznosc netto

netto 12 m-cy bruno aktualizujacy 12m-cy netto

4584859,34 12 875,60 12 875,60 4597734,94
-

2561 110,24 25611l0,24

1 618 582,38 1618582,38

6505,98 6505,98

104250_92 ]04250,92

831 770,96 831770,96
. - [__ ,-

I
573852,00 , 573852,00

t

289 121,11 12_~75,6Q 12 875,60 301996,71

2139429,02

1324,05

913634,S5

914958290

605490,23

1982322.97

1376832,74

Zmniejszeoie
naleznosci 0

odpis
aktualizujacy

5036710,89

39874,89
204740,20

45830,07

: 3 300 205,01

913 634,85

- -
~ 204 080~Ol

573852,00

4 543_ 433,21

2995415,12

6505,98
104250,92

I 437261,19

9621570,23

Naleznosci 0

okresie splaty
do J2m-cy

brutto

- . ----------

Zalqcznik nr 8

Nalcznosci krotkoterrninowe idlugoterminowe z podzialem na okrcs splaty do I roku ipowyzej w wielkosciach brutto ioetto wg stanu na dzieii 31.12.20 J 3 r.



1324,05I 324,05

35378,3435378,34

490665,34 155474,82 12 [39,83 634000,33

66 694,63 236 104,3 1 302798,94

5535 642,49 I 1352165,94 4319979,62 2567 82il,8 [
I-

655 818,87 655818.,87

839561,5516476,1025338,10830 699,55

Zwiekszenia Stall na
31.12.2013 r.

ZmniejszeniaStan 11a
01.01.2013 r,

7

6

5

I 4

3

at dochcdzone na drodze
sadowej 2 tytulu oplat
eksploatacyjnych i
czynszowych

b/ z tytulu oplat
eksploatacyjnych i
czynszowych byli najerncy

ell. rytulu prawornocnych
wyrokow

Idl z tytulu prowadzonych
inwestycji
e/ z tyt. zaleglosci lokali
rnieszkalnych powyzej 6-
miesiecy
f/ z tyt.cesji wierzytelnosci dot.
dokonanych wplat
mieszkaucow na falszywe
konto bankowe

W z tyt. odsetek od wkladu
budowlunego (Belgradzka)

2

Od pisy aktualizujace
naleznosci

WyszczegolnienieL.p.

Zalaczuik nr 9

Dane 0 odpisach aktualizujacych warrosc naleznosci za 2013 rok

Wicrzytelnosc przyslugujaca Spoldzielni
obej rnuj Etca naleznosc z tytulu
odszkodowania za nienalezyte wykonanie
umowy- wady iusterki w budynku
Belgradzka 14 - zgodnie ze zgloszeniem
wierzytelnosci z dnia 22.10.2012)', - sygn,
Akt. X Gup 43110

2 599 585,53

Tytul naleznosci warunkowejKwota
nal eznosci

Drirncx - Bud S.A w
upadlosci likwidacyjnej

I I

KontrahentL.p.

Zalacznik nr SA
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Zobowiqzania dlugoterminowe dotycza kredytu bankowego zaciagnietego no finansowanie

budownictwa podlegajqcy sptacie wedlug normatywu (budynek Raabego J 3) - Bank PKO BP
spiata max do roku 2017 a po tym terminie nawet w przypadku pozostawania zadluzenia budzet

dokona umorzenia (ustawa z dnia 30.11./995 r. 0 pomocy panstwa w splacie kredytow

mieszkaniowych ...)

587852,41587852,41

Stan zobowiazan na
dzien 31.12,2013 (BZ)

a/ kredyty bankowe

4

18938,1918938,19_1

.--.. -
3 Zmniej szeni e

,zobowiazan
_ ; aj kIed~y bank()~e _

606 790,60606790,60

Stan zobowiazan na
dzien 01.01.2013 (80)
aJ kredyty bankowe1 _

Zwiekszenia
zobcwiazan
aJ kredyty bankowe

2

Razem

-
Okrcs
splary Okres splaty

powyzej 3 powyzej 5 lat
[at do 5 lat I

Okrcs splaty
powyzej 1

roku do 3 lnt

Okres
splary do

1. roku
TreseL.p.

Zalqcznik nr 10

Zmiany w stanie zobowtazan dlugorerm inowych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013
(pozycja B II Pasywa bilansu)



950768,40 7592486,63

0,00 \ 0,00

661181,79 6258444,26

6S'! 181,79 2 773 52~\8G

000 o.oo
COO 1739950,'IC

0,00. 522 .'.oe 85

0,00 1 222561 51

0,00 210997,61

0,00 30509,00

0,00 o.co
0,00 5 119,(1(..

o DO 89074.31

D,De 1 '155/,00

o CO 74 6;'~, 3C

0;)0 GOO

0,00 0,00
_,. ·_·· ..1

289586,61 1123044,76
\

0,00 I COO

0,00 7148'137

0,00 2013694 31

0,00 ' 384 '181 er

0,00 I D,OD

Q 00 I 0,00,I
0,00 I 69585,57

289586,61 , 389101,64

RazemOkres splaty
powyze] 1 roku

-,

.. l,Il .,,<,'
I' ,

, " I 1 I! I,
-, J\M!

~.,
9951503
I
Ir

'j'. , '
, .1
i
I

69585,67,

0,00'

0,00

20869431 '

384 181,87

71 481 37

0,00

833458,15 '

O,OC,

74638 30

(l9074.3'1

210997,61 '

30 509,00

0,00

5119,00

__ ." __ .' i.:
1 222 561,51

0,00

1 73995010.

522 4CS.85

5597 262,47 I
I

2 112342,01 I

0,00

6641718,23

Okres splaty do '
1 roku

»

)1

)J

»

»

pozostale zobowiazanla
rezerwa dot kosztow Inwcstycji
"Mlgdalowa III"
rezerwa dot. kosztow inwestyc]
"Beiqradzka 14"
rozrachunki z tytulu udzialow

rozrachunkl z tytulu wklad6w
rozracnunki z tytulu kauc] gwarancYJnycl1 '
Lanclepo 1OG, Belgradzka 14
rozracnunki z tytulu pozostalych kaucji
gwarancyjnych, rozrachunek l.echbor

pozos tale (wadia i inne)

rozrachunki z tytulu kaucji na lokale w
najmie

5

z tytu{u wynagrodzeri4

» wteczyste uzytxowanie

VAl

» ZUS

» PEFRON

z tytutu podatk6w, eel i ubezpieczeri

podatek od os6b fizycznych

)) podatex od osob prawnych

3

» op'my eksptoatacyjne

1'0, liczerue zakupu - dostawy
nierakturowane

) gzm

" inwestycje

» rozrachunki z tytulu kaucj

2 zobowlazanla z tytutu dostawi us~ug

1ZOC'O ;<tL,lnia krotkotermlnowe na tlziV"tr1
01.01.2013 r. (80)
Wtym'

'/t)' l.an cowe, pt tycz~,i,W~·OSiGW

TreseLp,

Zahlcwik 111" 11

Zmiany W stanie zobowiazari kr6tl\oterlllninowych ZII okres o 1.()1.20 131'. do 31.12.2013 1'.

(Pozycja B 1ll.2.Pas),w6w Bilansu)



-:, - ..' - .'--_t r ..I:!L .• 'JJ- _' .,\..J

3flS '3662

17301,014

o GO

000

72469,52

366597,03

0,00

0,00

€ 050 11

0,00

67884,00

8i 07683

3 56300

31 448,00

183971,83

591 379.69

60'1641 29

0,00

7 08B 892,51

Razem

211 106,63!

000 '
i

I

000

0,00

0,00
t

0,00
i

0,00 I

0,00:

~111J,-3.

,
0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00 i

280 523 75

0,00

000

0,00

0,00

0,00

491 630,38

1-·

173040 14

0,00

0,00

72469,52

366 597,03

o CO

0,00

0,00

0,00

6055,13

:3 563,00

81076.83,

6'7884,00

183911,83

31 448,00

601 641,29

591 37969

000

2 43(\ 453 76

6597262,19

.1
0,00 I

. okres ~rlaty do' Okras splaty
1 roku I pcwyze] 1 roku

7 , c 1r..Q I ,.. i"" ...~ "Oi) ::'Vr
'.l _. " .') i • ~i I (J' , I·Jl: ,. \) ..~

»

)

»'

»

rezerw Q'1t ~""'I( 7t c. "1", ,........'"
"Mlgdalowa III"

rezerwa dA «osztow mwestycj:
"Belgradzka 14"
rozrachunki z tytulu uclzlal6w

rozrachunki z tytUiU wKlad6w

rozrachunkt z tytulu kaucji gwaranCYlnych
Lanciego 10G, Belgradzka 14
'ozrC:ichlJ'lki z tytulu pozostatych kaucji
gwarcll1cYJnych (obecnle konto 200),
rozrachunek Lechbor
pozostale (W<idI3 I mne)

rozracnunkl z tytLllu kaucj 1'8 lukalc IN
naj01'€

» ,

5

)1 wieczyste uzytxowanie

J, pooatex ad nieruchomosci

4 ' z tytutu \'lynagrodzeri

» VAT

PEFRON

ZUS

podatek od osob prawnycn

qzrn

optaty eksptoatacyjne

rozliczerue zaxupu - dostawy
ruetakturowane

z tytutu podatkow, eel iubezpieczeri

nocatek od csob fizycznycl1

kredyty bankowe, pozyczki, WFOSiGW '

zobowlazanta 7 tvtufu dost=w i \I~ju"

I Zobowlazania krotkoterminowe na dzl~n I
31.12,2013 r. (BZ)
Wtyrn:

I I

1

2

,I

~

).'

»

»

3

»
)1

"

TreseLp. ,
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580,00

2169,212 l69,21

62 000,0062000,00

._1
39136,46462054,95501 191,41Wplll(~' najerncow Lancicgo

12 - anulowane przychody

104629,98104629,98

860910,9J84052,53115406,98829556,46

194493,301.94493,302.

I 720,501 720,50I.

966517,08845230,76180156,191 631 591,65Miedzyokresowe
rozliczeuia przychod6w
Zasadzone koszty procesu na
rzecz Spoldzielni
; NaJiczo;;~ od;;tki za zwloke
uznaneprzez dluznika

..(l?o!'_9_zumi.~nie).....
:3. Odserki zasadzone

Umorzenie pozyczki
4. WFOSiGW

P/OOOS/O!:l9/0A P

Wartosc rozllczen
Zmniejszcnia m/o na 31.12.2U13

Wartose rozliclcn
m/o na 01.01.2013TreseL.p.

Zalacznik nr 12A
Zmiany w stanie miedzyokresowych rozhczen przycbodow
(Pozycja B IV Pasywuw Bilansu)

Bierue rozliczeniaU.

RAZEM CZYNNE
ROZLICZ.MJO

J Wynik za rok poprzedni

Czynne rozliczenia m/o
I. "kosztow

prenumeraty,
. ubezpieczenia.jiozostale _ I

2 :wynagrodzenia
niezreal izowane

."

Wariosc rozliczeii Zwiekszenia Zmniejszenla Wartosc rozliczeu
m/o na Ol.()1.2013 m/o na .3!-12.2013

,. ...,. ...,•. ~'M''''''

_.l

53 708,58, 2246363,99 2275957,23 24115,34
,-

0,00 0,00 0,00 0,00

5 848 553,83 2519147,34 10641 -2274 083,61784,78

5902 262,41 4765511,33 12917
-2249968,27742,U1

308 908,40 2426551,09 154264,87 2581194,62
....• ....,."..,..' ~.

TreseL,p.

Zalacznik nr 12

Zmiany w stanie rozllczen mtedzyokresowych kosztow
(Pozycja B IV Aktywow iPozycja B IV Pasyw6w Bilansu)
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Lp. TreSe Wartosc rez er-w Zwiekszenia Zrnniejszenia Wartose rezerw
na 01.01.2(H3 na 31.12.2013

Z tyt. Odroczonego
podatku dochcdowego

,

2 na swiadczenia
,,~merytalne ipodobne

3 na wieczyste 6690548,86 247441,24 3918431,53 3019558,57uzytkowanie ~runtll

4 w sprawie RESBUD 2900000,ao 2900000,00

tyt.spraw sadowych w
5 ,sprawach 182250,00 16300,00 165950,00

pracowniczych
- ._- .-.- __ .

6
z tyt.sprawy 0 oplate 2366701,00 163 575,69 2203 125,11
708 dzicrzawe dz.d/I

z tyt.spraw sadowych
7 dot.rozlicz.inwesrycji 3 312660,48 2414291,24 898 369,24
ioptaty
rezerwa na
kwestionowane

8 zobowiazania wobec 74507,25 74507,25Fast Computers i
Kancclaria Prawnicza
'RADA_.

9.
rezerwy zwiazane z 1 447729,00 1 447 729,00inwestycja Belgradzka

rezerwy za ZWl'Ot

, 10 .oplaty na Fundusz 15 875,00 15875,00
. IRozwoju KEN
36/36A
rezerwa na zwrot

11 I ekwiwalentu za grunt 368 675,89 368 675,89
Lanciego 100, .
Razcm rezerwy I 15 52G 667,59 2 079 721,13 I 6512598,46 11 093 790,26

1 _.

Zalacznik Dr 13
Dane 0 stanic rezerw wg eelu ich urworz erria na puczatek roku obrorowcgo, zwiekszeniach,
wykorzystaniu, rozwiqzauiu i stanie k06.cowyrn.
(Pozycja 3 I Pasywcw BiJansu)
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WYKONALNOSCI Z DNIA 12-08-20J JR.

brak ViP:SU

Sprawozdanie finansowe 2013

i Przy ulicy Migdalowcj pomiedzy ;
I-J ]"'{)6 restauracja "Szogun" i stacja ePN I

I
I

14:WA2M10011093013
I

WZMIANKA 0 TOCZACEJ SI~ EGZEKUCJ I Z PRAWA
UZYTKOWANIA VlIECZYSTEGO NlERUCHOMOSCI,

OBJGTEJ NrNIEJSZI\. KSI~GA. WIECZYSTA,
NALEZ/\CEGO DO OWZNrKA - SPOLOZTElNI

MIESZKANIOWEJ "PRZY METRZE" W WARSZA WlE,
W SPRAWIE KM J 134/11. PROWADZONEJ Z \VNIOSKU
WlERZYClrLA DEFENSA SZWED 1WSPOLNICY SPJ.

W LODZI, NA PODSTAWIE rr11JLOW
'NYKONA \VCZYCH: WYROKU SADU OK.RJ:;;GOWEGO

W WARS7 AWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 ROKU
SYGN. AKTXVI GC 427/01, WYROKU S1\DU

AJ'ELACYJNEGO W WARSZA v,,1E Z DNIA 15 GRUDNJAI 2009 ROKU SYGN. AKT I ACA 107i09 ORAZ i
POSTANOWIENIA SADU OK~GO\VEGO W

WARSZA WIE Z DNIA 27 UPCA 2011 ROKU SYGN. AKT !
XVI GCO ;3411 J; ZAOPA TRZONEGO W KLAUZUL~ !

··:hijJotei..j ' .. :'~~{4~~\~;{,{~i:~~~1::J:~~~~;::;~~=~);i~>-
i I
i ODPLA TNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SLUZEBNOSC '

GRU1--: OWA NA RZECZ KAZDOCZESNEGO
WIECZYS-I EGO UZYTKOWNlKA DZWJU NR 9i4 Z

OB~BU 1-! 1-06POLOZONEJ W WARSZA WIE PRZEZ
DZIAL~ 0 NR EW 17Z OB~BU 1-11-06 POLOZONA
W WARSZA W1E POLEGAlACA NA PRj\ WIE PRZEJSIA I

PRZEJAZl)() CALi\. SZEROKOSC!A. DZ!ALKI ORAl
KORZYSTA xru Z UL. MIGDALO~'EJ JAKO DOST~PU
DO DRO(il PUBLICZNEl PRZEZ SPOL~ BEMOWO
SPRINGS SP. 20.0 ORAZ JE] KILIENTOW,G05el,

KONTRAHENTOW I PODMIOTY WSPOLPRACUJACE.

!
iL _

. i,\\ '~t1r:!h:

_I_ __L~_Nr K\\.

T

Zalaeznik nr 14
Stan prawny nieruchomosci Spoldzielni ujawniony w ksiegach wieczystych na dzieri 31.12.2013 r.
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brak wpisu

Grzegarz Ja},~,

!.U5t<;pcn \:'«\{.l ?:.<lr:q<1'1.
~i:\.uri~·i![1i·t~...~!jt,~\pra1Yl~.frh

WZMIANKA 0 TOCZACEJ srs EGZEKUCJl Z PRAWA
UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOSCI,

OBJ~TEJ NlNIEJSZAKSI~GA WIEC7YSTA,
NALE2:ACEGO DO DLUZNIK.I\ - SPOLDZIELNI

MIESZKANIOWEJ "PRZY METRZE" W W/\ RSZAWIE,
W SPRAWIE K.M 11/lSill, PROWADZONEJ 7 WNJOSKU
WIERZYCIELA DEFENSA SZWED I WSPO: :-lICY SPJ.

W LODZI, NA PODSTAWlE TYTUU)W
WYKONA WCZYCH: WY"ROKUSt\DU OK.Hf;:GOWEGO
W WARSZAWI£ Z DNIA 30 GRUDNIA 2(1('5 ROKU

SYGN. AKT XVI GC 427/01, ViYROKt.; Sf\DU
. APELACYJNEGO W WARSZAWIE Z DNIA ,5 GRUDNLA.

2009 ROKU SYGN. AKT I ACA 107/09 uRAZ
! POSTANOWlENIA SJ\DU OKREGOWl no w ,
! WARSZAWIE Z DNIA 26-l 1-201 J ROKU SYG"l. AKT XVI:

GCO 133111, ZAOPATRZONEGO W KLA· ,ZULl~
WYKONALNOSCI Z DNIA 05-09-20 I : R.

WZMJANKA 0 TOCZACEJ Sl~ EGZEKUCJl Z PRAWA
U.iYTV.OWANIA WIECZYSTEGO NIERGCHOMOSCI.

OBJ~TEJ NINlEJSZA_KSI~GA. WIECZYSTA,
NALEZACEGO DO DLUZNIKA - SPOLDZIELNI

MIESZK..<\NIOWEJ "PRZY METRZE" W WARSZA WIE,
W SPRAWIE KM ) 146111, PROWADZONE.l Z Vv'NIOSKU !
\v1ERZYCIELA DEFENSA SZWED 1WSPOLNICY SPJ.

W LOD2.!, NA PODSTAWIE TYTULOW
WYKONA WCZYCH: WYROKU SI\DU O~GOWEGO

W WARSZ.'\ WIE Z DNIA 30 GRUD)'..'lA 2005 ROKU
SYGN. AK1' XVI GC 427/01, WYROKU SADU

APELACYJNEGO W WARSZAWlE ZDNIA 15GRUDNIA '
2009 ROKU SYGN. AKT I ACA 107/09 ORAZ
POSTANOWIENIA SADU OK~GOW[GO W

WARSZAWfE Z DNIA 26 UPCA 20 II ROK i: SYGN. AKT
XVI GCO 15311 1, ZAOPATRZONEGO W Kl.AUZUL~

WYKONALNOSCI Z DNIA 05-09-2011 R.

i porniedzy ulicami Migdalowa,
Rosola, Belgradzka iLanciego

utica Migdalowa

1-11-06

Sprawozdanie fiuansowc 2013

18i5-18n,
18/9,18/12- j

18/13,18/15-
18119,1 8/21

I

17

IWAlMi'OO II 0930/3
1

! WAlMJOO 110930/3
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I - ; ~Sprawozdauie finansowe 2013

budynek mieszkalny
Lanciego lOG

'WA2MJ00438077fO 18/10, IS!!1 : l-J1-06

micszkalny Lane» :~o 10H1-11-0618/8WA2Mf00433763!1 ;
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Brak wpisu
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budynki mieszkalne Lasek
Brzozowy J-13, 15-19,

Mandarynki 2,4,6,8, I0,1?
Lanciego 2,4,6,8

, 1- 11-06

1- 11-06 I budynek rnieszkalny Lanciego '0
A-lOF

-_OJ

18/20

18/14

Spr<,wl zdanie finansowc 2013

W,\5MJ0043869412 !

W/\2M/0043470!i6 i

budynek mieszkalny
Lanciego lOG

WA2MJ00438077/0 1811 0, lSi11 i-11-06
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WZMIANKA 0 TOC/ACE] SIF, EGZEKUClI Z PRAWA '
U?'YTKOWANIA WIEClYSTEGO NIERUCHOMOSCI,

OBJF.TEJ NTNfEJSZAKSII;:G1\ \\1ECZYSTI\.
. NALEZ1\CEGO DO DLUZNIKA - srOLOZIELNI .
, MTESZKANIOWEJ "PRlY METRZE" W WARSZAWIE, W I

SPRAW1E KM \ 13411l. PROWADZONEJ Z WNIOSKU I
WIERZVCIELA DEFENSA SZWED J WSPOLNICY SPJ.

W LODZI, NA PODSTAWlE 1YTUt.OW
'NYKONA WCZYCH: \VYROKU SAUU OK.R.I;GOWEGO

W WARSZA WIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 ROKU
SYGN. AKT XVI UC 427/01, WYROKU S.A,.DU

APELACYJNEGO W WARSlAWIEZ ONIA 15 GRUDNlA i
20()l) ROKU SYG]\!. AKT I ACA 107/09 ORAZ
POSTANOWTENIA SJ\DU OKR~GOWEGO W i

WARSZAWIEZ DNIA 27 LIPCA2011 ROKU SYGN. AKT I

XVl GCO \J4!l1. ZAOPATRZONEGO W KLAUZUL~
WYKONALNOSCI Z ON!A 12-08-20i 1 R.

OSTRZEZENIE 0 PRZYL-\CZENlU DO TOCZA_CEJ su;
EGZ£KUCJI Z U2:YrKOWANIA WIECZYSTEGO

NIERUCHOMOSCl, OBJ~TEJ NINEJSZ.,\_KW W SPRAWlE
KM J 145/11 Z Vv'N10SKU WIERZYCrELA DEFENSA

SZW"EDI WSPOLNICY SPOLKA. JAWNA PRZEC1WKO ;
OLlJZNIKOWI SP6LDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PRZY
METRZE" NA POOSTA WiE TYTlJLU WYKONA WCZEGO

WYROKU S1\DU OK~GOWEGO W WARSZA WIE Z
DNI/\' 30-12-2005 R. SYGN. AKT XVI GC 427/0),

WYROKU SADU APELACYJNEGO W WARSZA WIE Z
ONlA 15-12-2009 R. SYGN.l\J<.T I ACA 107/09ORAl

POSTANOWIENIA S1\OU OKRF,GOWEGO W
WARSZAWIE Z ON!A 26-1 )-2011 R. SYGN. AKT XVI

GCO 133/11, ZAOPATRZONEGO WKLAUZULI;,
\VYKONALNOSCI Z DN!A 05-09-2011 R.

porniedzy ulicarni Belgradzka,
Rosota, Przy Bazantarni1-11-09

Sprawozdanie finansowc 20: 3
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budyru--; mieszkalny
Alea Kornisji

budynki mieszkalne
Belgra-tzka 18,20,22

budynki mieszkalne
Raabego 1,3-12

budynek rnieszkalny
Raabego 13

budynki rmeszkalne Lokajskiego
4,6,8, J 0.12, 14,16,18,20,22,24,26,

28,30
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HlPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
681987,29 PIOTR ~DZIA

ST~PKOWSKi

Hll>OTEKA UMOWNA I<:.AUCYJNA
509784,71 SMIRNOW WLA.DIMIR

II1POTEKA UMOWNA KAUCYJNA
589780,41 LIDIA KOSSAKOWSKA

HIPOTEKA UMOV.rNA KAUCYJNA
509784,71 MACIEl PLICHTA

HIPOTEKA UMOWNA KAUCY JNJ\
498541,05 MAGDALENA WODA
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ROSZCZENIE 0 USTANOWH:.I,HE ODREBNtJ
I WLASNOSCI LOKALU MlESZKALNEGO NR 43 OR..\7.

UDZIALU WE WSPOL W'l..ASNOSCl LOKALU
GA RAlOWEGO W ZAKRESIE MIEJSCA POSTOJOWEGO

31-A EWA SOSNOWSKA

ROSZCZENIE 0USTANOWIENIE ()D~BNEJ
WLASNOSCI LOKALU U2:YTKOWEGO NR 3 ORAZ

UDZIALU \VE WSPOLWLASNOSCI LOKALU
GARAZOWEGO W ZAKRES!E MIEJSC POSTOJO\VYCH

NR 35-A I 36-A DAERIUSZ GAYER

ROSZCZENlE 0 USTAN 0 WTf:,"NTE ODR~BNEJ
WLASNOSCl LOKA.LU ~v1IESZKALNEGO 1'-.TR75 ORAZ

UDZIALU WE WSPOLWLASNOSCI LOK.'\LC
GARAlOWEGO W ZAKRESIE MIEJSCA POSTOJOWEGO

28C KRYSTYNA POLCZYNSKA

ROSZCZENlE 0 USTANOWIENIE OD~BNEJ
WLASNOSCl LOKALU UlYTKOWEGO 4 ORAZ
UDZIALU WE WSPOLWLASNOSCI LOK.ALlj

GARAZOWEGO W ZAKRESJE MIEJSC POSTOJO\V-YCH
37-AI38-A DARJUSZGAYER

ROSZCZENIE 0 UST ANOWIENIE ODR~BNEJ
WLAS1\OSCI LOKALU MTESZKALNEGO NR 48 OR·'\2

UDZIALU WE WSPOLWLASNOSCI LOKALLJ
GARAlOVv'EGO W ZAKRESIE MIEJSCA POST010Wr,GO

33C W BUDYNKU PRZY UL.BELGRADZKIEJ ROC)
LA.NCIEGO \VYBUDOWANYM NA NIERUCHOMO:-'CI

OBJ~TEJ TJ\ KSI~GA W1ECZYSTA

budynek micszkalnyrn
Belgradzka 14

budynek mieszkalnym
Belgradzka 14

budynek rnieszkalnym
Belgradzka 14

budynek mieszkalnym
Belgradzka 14

budynek micszkalnym
Belgradzka }4

,__

i WA2MJ00438076!3 7i6,7ilD,71l1 1-11-05

WA2Mf00438D76/3 7!6,7/10,7JI1 1-11-05
! I

WA2Mf00438076f3 ;7!6,7!10,71J1 1-11-05
!

l WA2MJ0043807613 7/6,7/10,7111 \-i 1-05

'WA2MJ00138076f3 7/6,7110,711 J 1-11-05
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HlPOTEKA UMO'W'NA KAUCYJNA
604924,68 PIOTR CYKOWSKl

HIPOTEKA UMO WNA
KA De YIN A668004,53MALGORZA TAJ

AKUBAS

HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2276J27,70 ROBERTC:HABIOR

HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
1918569,98 DARlUS2 GAYER

I-nPOTH..A UMOWNA KAUCYINA
! 1240670,56 GRZEGORZ DKE\VNOWSKI

I-llPOTEK..AUMOWNA KAUCYJNA
1240670,56 RYSZARD AUGUST)''NIAK

HIPOTEKA UMo\VNA KAUCYINA
498502,51 LONGINA PILASZEK

~ ++

lllPOTEKA UMO¥lNA K.AUCYINI\
597843,01 ZBlGNfEW BUCZYNSK]

HrpOTEKA UMO'IN'NAKAUCY1~ \
530102.48 MALUORZATA KURH~

REILl.Y
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r_-;: ': CJ;; ~l}'.c. ...:1c."'(?(.!.~

budynek rnieszkalnym
Belgradzka 14

budynek mieszkalnym
Belgradzka 14

budynek micszkalnym
Belgradzka i4

budynek mieszkalnyrn
Belgradzka 14

budynek mieszkalnym
Belgradzka 14

budynek mieszkalnym
Belgradzka 14

budynek mieszkalnym
Belgradzka 14

budynek mieszkalnym
Belgradzka 14

budynek rnieszkalnym
Belgradzka 14
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OBJ~TEJ NfNIE1SZI\ KSI~GA WIECZYST A.
NALEZACEGO DO DWZNlKA - SPOLDZIELNJ

, MIESZKANIOWB "PRZY METRZE~WWARSZAWTE.
W SPRA WIE KM 1145/1 J, PROWADZONEJ Z \NNIOSKU
WiERZYCIELA DEFENSA SZ\VED 1WSP6LNICY SP.J.

W LODZI, NA PODSTAWIE TYTUL6W
WYKONAWCZYCH: WYROKU SADD O~GOWEGO

W WARSZA VIlE Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 ROKU
SYGN. AKT XV] GC 427/01, WYROKU SADU

, API~LACYJNEGO W WARSZAWlEZ DNIA 15 GRUDNIA
2009 ROKU SYGN. AKT I ACA 107/09 ORAZ
POSTANOWIENIA Sf\DU OKREGOWEGO W

WARSZAW1EZ DNIA 26-11-2011 ROKU SYGN. AKT XVl
GCO 133/11. ZAOPATRZO"NEGO W KLAUZUL~

WYKONALNOSCI Z DNIA OS-{)9-2011 R

parking spoleczny przy ulicy
Lancicgo

Sprawozdanie fmansowe 2013
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Sprawozdanie finansowe 2013

x38 574 796,50o. Przychody netto ze sprzedazy 32723829,99
j zrownaue Z uimi

33217381,57 32806399,82 I 101,25

493551,58 5768396,68 i -- - x__ L _

101,2532806399,8233217381,57Przychody ze sprzedazy uslug
GZM(sprzedaz krajowa)
Przychcdy ze sprzedazy2
. m.~t~!.ia16w..(se.rzedaz krajowa)
Kos71 wytworzenia swiadczcn

3 .n.apotrzeby jednostki _
4 Ogolern przychody ze

...~:~:?e:9.~z.¥. _
.5 Zmiana stanu prcduktow

Struktura
2013 I', w °lc)"01< 20] 2rok 2013TrC§c

Zalacznik nr 16
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodew ze sprzedazy nerto produkrow,
materialow, uslug i towarow

Dodatkowe wyjasnienia:
1. Poreczenie wekslowe udzielono celem zabezpieczenia splaty pozyczek dla

Wojew6dzkiego FUl1duS2U Ochrony Srodowiska iGospodarki Wodncj.
Deklaracje wekslowa z dnia 22.11.2010 r. na kwote 26,600,00 zl do pozyczki
31110710A/P wraz z wekslern in blanco oraz deklaracje wekslowa z dnia 25.02.2009 r. na
kwote 789.660,00 z1:do pozyczki nr 0005/09/0AIP wraz z wekslern in blaco anulowano 7.
data 05.06.2013 r. i zwrocone Spoldzielni. Na 31.12.2013 r. pozostaje poreczenie
wekslowe na kwote 104.629,98 zl do umorzonej warunkowo kwoty na dofinansowanie
wyrniany slusarki na klatkach schodowych w 2012 L, rozliczonej w dniu 19.11.2013 roku.

2. Poreczenie wekslowe celem zabezpieczenia zaplaty naleznosci wraz z cdsetkami
ustawowymi za opoznienie z tytulu wynagrodzenia spolki - Aneks or 1 do umowy z dnia
21 pazdziemika 2010 r. zawarty w dniu 20 pazdziernika 20 11 r. Wystosowano pismo z
prosba 0 zwrot weksla.

565000,00weksel in
blanco

I
I

104629,98 I920889,98 I
weksel in
blanco

,_ .,

,Poreczenic wekslowe dla
WFOSi OW tyt.

I l. zabezpieczenia pozyczek nr
IOOOS/09/0Al,P
! 31110_7/0AJP, OOOSI09/QA/}J
IPoreczenie wekslowe dla

2 finny LECHBOR Sp. Z 0.0.
. ,00-839 Warszawa, ul

Towarowa 30

Stan na koniec
roku obrotowcgo

Stan na poczatek
roku obrotowego

Zalacznik nr 15
Wykaz zobowlazan warunkowych

I Zobowiqzanie warunkowe Rodzaj
.p. z tytulu zab ezpieczenia



... kwota przychcdow za rok 2012.r zostala poprawiona 0 nieujeta wartosc nieodplatnego
swiadczenia uslug telekomunikacyjnych przez UPC dla Klubu "Przy Lasku" w wysokosci
2.988,00 z!(prawidlowo u]eta w korekcie Ze~"lijPOd.tk~WegO Cit-8 za 2012 r.).
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Sprawozdanie finansowe 2013 , 0\ A )\/\/'. I
\....r' '._! ,

1 470 167,97

623485,91

1470 167,97

2093651,88

7766654,66

2228227,68

385507,32

34 720774,69

7890293,68

82.5 7:15,91

33 056 424,62

32 80l) 387,82 *
932 709,95

1 407980,73

rok 2012

35 150 078,50 >I<

J ...

902229,01

2954362,21

902229,01 ,

I

2052 133,20

4 133 009,76

7 825 080,87 -

33 893453,73

6 156523,36

307 164,11

36 665 070,09

32733541,11

709 004,47

1170391,31

34 612 936,89 I

rok 2013

,Doch6d podlegajacy
0:.odatkowaniu'1' ...• .-.. .. i-

4 Odliczenia od dochoduistrata z tat
I ubieglych),... . - -
Dochod z dzialalnosci w ujeciu
podatkowym
Podatek dochodowy wg skali 19%

.1

Wynik na dzialalnosci:
nadwyzka (+) .strata (_)

GZM nadwyzka (-I ),niedobOr (-)

.)_,

pozostale koszry operacyjne

koszty finansowe
korekta koszt6w 0 koszty
nieponiesione w roku biezacym do
,odliczeniaw rO~1:!_na_~~nym__. .!
koszty NKUP( koszty operacyjne i '
.P(~!-o~tale_!sos~ty.gp_eracyjne) _ ,_,
korekta koszt6w 0 wynik roku ub.
I

zwiekszenie kosztow 0 zaplacone
naleznosci objere rezerwami w ub.
roku

... t-
i

2 .Koszty uzyskauia przychodow

1 w tyrn

.koszty operacyjne

przychody operacyj ne

przychcdy finansowe

,
__ . _.J_

I
Lp.! Tr~tr-" ....__•..... -- ....

!Przyc~~dy _: d~ialaJno~~i

w tyrn

I przychody ze sprzedazy uslug

Zalqcznik Dr 17
Zestawienic wyniku finansowego na dzi.alalnosci Spdldzielni w uj ~ciu podatkowym VI'

2013 roku W porownaniu z rokiern uhiegfym
-r --
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218203,20
141 832,77
89868,23
6279,57

36881,80
488 123,60
60332,89

297098,08
152465,16

779SJ,49
35975,79

niedobor
nicdobor
niedob. or

nieruchornosc 8

~ie.~~C~()~·110~:\9_J
nieruchornosc 13
nieruchomosc 14

.~-:. niedobor
niedobor
niedobor
niedobor
niedobor

I niedoborI _. .......... ....._. ....
1_ _ _na~wyz~a

niedobor

nieruchornosc 6I __ .. __

nieruchomosc 7

nieruchorncsc 1
nieruchornosc 2
nieruchornosc 3
nieruchornosc 4
nieruchornosc 5

Wynik finansowy netto za I'Ok2012 r. zostal roz.llczony w rUKU 2013 w nastepujacy sposob:

1) strata bilansowa za rok 2012 r. w kwocie 2.438.595,18 Lt zostala zgodnie z podjeta
Uchwala nr 15/2013 Przedstawicieli SM "Przy Metrze" 7. dnia 15 czerwca 2013 r. pokryta
r. tunduszu zasobowego Spoldzielni.

2) Skorygowana 0 bledy lat ubieglych nadwyzka bilansowa w kwocie 10.641. 784,78 zt
(nadwyzka roku 2011 w kwocie 17.211.604,69z1 minus bledy Jat ubieglych 6.569.819,91 zl)
zostala zgodnie z Uchwala Ill' 14 Zebrania Przedstawicieli SM "Przy Metrze" z 15
czerwca 2013 r. przeznaczona na niegospodarcza dzialalnosc statutowa Spcldzielni.

3) Dzialalnosc GZM za 2013 r. wykazala nastepujace wyniki na nieruchomcsciach

346406l7,54
7890293.68
825 745,91

8287 149,01
0,00

8287149,01
2438595,18
5848553,83
3537117,19
582445,27

3 455 704,81
561 822,90

32806399,82
80 ) 57,15
935 284,72

1 407 980,73
43 35(j 657,13

rok 2(}12
.3S 069 508,12

31437309,40
6 156 523,36

3127164,11
2653880,9?
0,09 ...
2653 880,99
691 288,24

1936 702,0-1
I 304499,27
282741.22

I 124004,35
_.774 _542,77.

33217381,57
2 456 144,33
3 3 is 487,33 0

) 170 3?1,~1 .. I

37 900 996,87

rok 2013
35247 115,88

Lp. Trese
Przychody i. dzialalnosc! W ruku
W tyro
przychody ze sprzedazy ushlg
korckta przychod6w 0 zmiane sranu produktow
. pozostale przychody operacyjne
~j-'~~)~C.ll().~f.;...0n.~ns?",e ... , _. ...
Koszty uzyskania przychodow
w tyrn
koszty operacyjne
pozostale koszty operacyjne
; koszry fi~alJsowe _ _ ..,

3 : W:-nik na dzialalnosc! bruttorstrat, . ;...sk)
4 Podatek dochodo., ~

Wynik na dziatalnosci (nadwyzka, niedobor)
1)zysk/strata na dziatalnosci bilansowej

. 2)niedob6r na dzialalnosci GZM. z tego
5 wynik na dzlalaluosci operacyjnej eksploatacyjnej

wynik na gospodarce cieplem
wynik na pozostalej dzialalnosci operacyjnej
\' ~\nik .na_9~ialaln()s~i.fi!lansow~i

Zalqcznik nr 18

Zestawienie wyniku flnansuwcgo Ita dzialalnosci Spdldzielni w ujeciu bilausowyro w roku
2013 w por6wnaniu do roku ubicglcgo



I -

100000,0010 I 'plata sadowa od skargi kasacyjnej w spr.Ll A Ca 1337/12 (opl.za
,',iCC7..HZ.)

9 \\ ydatki na rzecz organow Spoldzielni

965,65

48969,00

4 021,J 0

8 ISkladki PFRON,

7 ~rplacone skladki za uprawnienia inspektorow nadzoru,_-

. 1-
121 594,03

..... , .....-
6 Rezerwa na wynagrodzenia, nagrody,- -.... .._. _...... - ._._ _. . .

4 :(idsetki zasadzone

5 '\1. ierzytelnosci przedawnione iniesciagalne

3 ddsetki budzetowe

66955,80

260,05
53 508,07

3935,32

2

7200,00

_. _. ,.,..- ......
,'wrot koszt6w sadowych zg z ugodami sadowymi w spr.o wklad
-udowl.
( -dszkodowania zasadzone ( zw.z inwestycja Migdalowa IIl-
:'ozbi~rk~ pa..wil~::l6:v) _ _ _ _ ._

rnk 2013WyszczegulnienieLp,

Zalacznik or 19

Informacja 0 kosztach nlestanowiqcych kosztew uzyskania przychodow w roku
podatkowym 2013

-
22740.83,61.... P{)zos~al~..!<:':Yo~anadwyzld bilansowej Z 2011 roku

1 936702,07

6430999,10

J 0 641 784,78

przedstawia sie4) Rozliczenie wyniku dzialalnosci niegospodarczej na 31. I2.20 13
nastepujaco:
Skorygowana nadwyzka bilansowa z :20111".- Uchwala nr 14 ZPC
z 20 I3 r.
Rozliczony niedob6r na GZM (z rozliczonym wynikiern na cieple za
20121".)
Niedob6r na GZM za 2013 r. (z wyni kiern na cieple za 2013 r. do
rozliczenia)

niedob6r

razern ".~nik GZ.M

.•
Laczny wynik na energii cicplnej na
nieruchornosciach

141 184,61
I 653960,85

282741,22

1 936 702,07

razem
niedob6r

...I

98581,44niedobornieruchornosc J 5

nieruchomosc 16
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302 513.41
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- _. - .
. \,1<1 'P - cwidencionowan, ria koutach zespolu "51T

;--rKUP - ewidencjonowauc na koncic kOSZlY finansowe
.NKU P .. ewidencjonowane t\a_koncie P,9:t,:9stak kOS7\)' oc.erac I'Jne_

ruzcrn kuszrv NKt,P

., 82'5 0811.S""Razern NKOP

I 499:'2~)3
-I,
i,,

247441,14

- - -
"C',e1'\V2 11:~odsctki od wyroku rCA 1337/12 za okres Ol.01.2013do

25 11.07.2013 lj .do dnia zaplaty naleznosci glownej (wiecz HZ gr za
_ __...tz.l 8" . .) " _

kezerwa nu doszacowanie kosztow '/ tyro oplaty za wieczyste26 ,;~/yrkowar~_iedo 3L12:10J J r. _. ....
I ~~ !< ezerwa 1'1<1 doszacowanie kosztow dzierzawy dzAi f LH okres rue
L i ybJ"ry sp irern tj od 'l, 1_,O.~,2U~2 (10 ; 1.12 21) 1:.

I'S7500

1') l .worz erue h..l.:n,,} na na z\,vrofy d('~!i\\'1knn, za gn n:
-lor Bel, f.lt!7ka 1 'I
'i 'tworzcnie H?r.TVv" ua ZWnJl.Y ekwrwalentu za grunt d~IL' .. - -,2::< J
, an~iego lQC,_

24 ; twcrzcr.ie rezerwy na zwroty opiat na Fuudusz Rozwoju

< Idpis akrualizujacy nalezue od Dr imex-Bud zaliczki \..-placone \.
~wiazku 7. "cal!:'ac:;'; ;r:\ lL'gr'v't:!:j I

,2i

- - "'r-

20 ~IciplS akrualizujacy doryczacy ccsji wicrzytetnosci zwiazanych 7.
wr latami mieszkancow na talszywe konto na Spoldzielnie

1 124,051S • Idpis akiual.zujacy niezantaconc odsetki od wklcdu bud nnejsca
postojowego Belgradzka 14

'( -dpis akm'l!illl]ilCJ' naleznosci od Dnmcx-bud 1. ivt. Ur1USIOWi (} . ~'
uocho.lzonycf \0\' SadZ1C X Gup 'B! 1()
/.

2() 3S(), 1(,
.i _

IS r'Wl'OCOnC zgodnie Z WYWKiem wklady budowlane
I .

I 16 (ldplS aktu.ilizujqcy nalezuosci loknh rnieszkalnych powyzej 6·mey
f j ..

17 ,Udpis aktualizujacy naleznosci lokali uzytkowych

13 Spis.tnie A ko:;. ry ~·pnl I 11.J()~Z1!C{J\A...mych kll~7t(· \'.' I ,,1:- ,,~j,
~rl'.,'<y" I nd!,'rad7ka 1+, ~101ewystipuy po rozlrczernu inwcsrycji
.~ris,~tJie .v koszty S-pnl n;~'~()7.i,c.lOll~1',',·1 I'zl'; w>; '. ~Ol' ..,D:! > \

1... l'\,d I', /v'aLz.ku/ [·~dllL.;;lc.laiu.vestycji Belgr d7kd 14, nie uznane
"'rlt'l svndv ka

"f_ f .•
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164.618,87Rada Nadzorcza2

500.054,87

Wyna grodzenieWyszczegoln ienieI Lp.

Zalqcznik OJ' 22
Wynagrodzenie Czlonk6w Zarzadu oraz Czlonk6w Rady Nadzorczej za 201.3 r,

57,2045,85I Stanowiska Ogelem

oo, Uczniowie

33Stanowiska robotnicze

54,20
4
o

42,85
3
o

,._ -. - -
Pracownicy urnyslowi w
tyrn przebywajacy na:
- urlopach wychowawczych
. bezplatnych

_ ._
Przecieme

zatrudnienie
w etatach - 2012 r.

Przecietne
zatrudnicnie

w etatach • 20131'.
Wyszczeg61nienie

Zalaeznik fir 21
Przecietne w roku obrotowym zatrudnieule w grupach zawodowych

Lp. Wyszczegcln ienie Stan konta Stan konta Udztal (2013 VI' (Yo)HZ 2013 BZ 2012

Srodki pieniezne w kasie 3H47,!3 3 990,30 0,07
_!

2 Srodki pieniezne na
I 5711 891,53 3 889702,86 99,93rachunkach bankowych

1-

3 Lokaty bankowe 0,00 0,00 0,00

4 Razem I 5715738,66 3893693,16 100,00

Zalacznik nr 20

Struktura srodkow pieuieznych do spr-awozdanla z przeplyw6w srodkow pienieznych

..
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Nlniejsza errata
15/04/2014.

2. Tym samym cata strona fir 37. otrzvmuje brzrnienie zgodne z zatacznlkiern.
3. 2aistniata pomylka wynikfa t posluienia sie strona z projektu Sprawozdania sorzed

wprowadzenia korekty wynikajqcej z badari'a sprawozdania finansowego przez bieglego

rewidenta.

- poz.6 Przychody netto ze sprzedazv izrownane z nlml z kwoty 32 723 829,99na kwote
32697939,31

zmienia tresc :
- poz.5. Zmiana stanu produkt6w z kwoty - 493 551,58 na kwote - 519442,26

1. Z uwagl no ujawnlonv po zarnkniec!u I podpisaniu Sprawozdania flnansowego za
2013r. blad na str, 37 IIZalilcznik nr 16 - Struktura rzeczowa i terytorialna przvchodow
ze sprzedazv netto produktow, materlatow ustug i towar6w- w pozvcjach 5 i 6

Zarzqd Sp6tdzieini w trybie autopoprawki ninJejszym oswladcza, ze:

Errata do Sprawozdanla Finansowego
Spotdzlelnl Mieszkaniowej "Przy Metrze"

za role 2013

S~d Rsjon()wy~Ia m, S;. WarSlawy XIIIWv~zla.1G..~,pcdarc,y, KnS Of UOO(m,;1

Warszawa, 08/05/2014

I I'; 1.lj 1'\·' I

SP6tDZIElNIA MIESZICANJOWA "I'RZY METRZE"
UL. lANCIEGO 12

02··792 WARSZAWA
TEL. 22 64874 73
FAX. 2264874 3:J

SMPR7YMETRZE.wAW.PL
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Zalaeznlk nr 16
Srruktura rzeczowa i terytorialna przychodow ze sprzedazy netto produktow,
materiatow, uslug i towur6w

Dodatkowe wyjasnienia:
1. Poreczenie wekslowe udzielono celem zabezpieczenia splaty pozyczek dla

Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska iGospodarki Wodnej,
Deklaracje wekslowa z dnia 22.11.2010 r. na kwote 26.600,00 zl do pozyczki
311/07/0AlP WHIZ Z wekslem in blanco oraz deklaracje wekslowa z dnia 25.02.2009 r. na
kwote 789.660,00 zl do pozyczki nr 0005/09/0AIP wraz z wekslem in blanco anulowano z
data 05.06.2013 r. i zwrocone Spordzielni. Na 31.12.2013 r. pozostaje poreczenie
wekslowe na kwote 104.629,98 zl do umorzonej warunkowo kwoty na dofinansowanie
wyrniany slusarki na klatkach schodowych w 2012 r., rozliczonej w dniu 19.11.2013 roku.

2. Poreczenie wekslowe celem zabezpieczenia zaplaty naleznosci wraz z odsetkarni
ustawowymi za opoznienie z tytulu wynagrcdzenia spolki - Aneks nr 1 do umowy z dnia
21 pazdziernika 2010 r. zawarty w dniu 20 pazdziernika 2011 r. Wystosowano pismo z
prosba 0 zwrot weksla.

565 000,00 565 000,00blanco
weksel in

920889,98 104629,98blanco
weksel in

Stan fin poczatek I Stan ua koniec
roku obrotowego roku obrotowcgo

: I Zobowiazanie warunkowe , Rodznj
.p. z tytulu za hezpleezenla
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Zalacznik Ill' 15
Wykaz zobowiqzan warunkowych
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